
 

 

1 แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลไทรใหญ่  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 

ส่วนท่ี  1 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม  

 

  ปัจจุบันการท าการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับปัญหาความไม่แน่นอน   และ              
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ราคาต้นทุนการผลิตที่สูง ทั้งปัจจัยการผลิต สารเคมี เมล็ดพันธุ์ที่ มีราคา
แพง ความไม่แน่นอนของราคาที่เกิดจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมีลักษณะไม่สอดคล้องกับปริมาณความ
ต้องการในแต่ละช่วงเวลา 

  นอกจากนี้ความไม่แน่นอนจากปริมาณผลผลิตที่ เกิดจากปริมาณผลผลิตที่ เกิดจากปัจจัยทาง
ธรรมชาติ ปัญหาภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงขึ้นในขณะนี้ได้กลายเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการท า
การเกษตรอย่างมาก  เกษตรกรอีกจ านวนมากก็ยังต้องประสบความทุกข์ยากจากปัญหาอ่ืนรอบด้าน เช่น ปัญหา
หนี้สิน ปัญหาที่ดินท ากิน สิทธิเกษตรกรและสวัสดิการ ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการท าการเกษตร 

  การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือการเปิดเสรีทางการค้าในปลายปี 2558 เป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่ต้องค านึงถึงและให้ความส าคัญ เพราะจะท าให้สินค้าเกษตรกรและอาหารเคลื่อนย้ายผ่านกลไกการขนส่งได้
อย่างเสรี การลดต้นทุนการผลิตเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ การสร้างคุณภาพสินค้าที่ มีมาตรฐานในระดับสากล 
รวมทั้งการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แนวคิด 

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

  ๒) การแก้ปัญหาทางการเกษตร  ไม่มีใครรู้ปัญหาดีเท่ากับตัวเกษตรกรเอง  ดังนั้นจึงต้องมุ่งสร้าง
ความสามารถของเกษตรกร  เพ่ือให้มีความรู้บริหารจัดการด้วยตนเองในลักษณะของกลุ่มชุมชนพ้ืนที่ต าบล   โดย
การจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา  

หลักการ 

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

  ๒) รวมพลังทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม พ่อค้า นักธุรกิจภาคเอกชนและภาคีการ
พัฒนาอ่ืนๆ สนับสนุนการบริหารการพัฒนา 

  3) การบูรณาการกระบวนการ บุคลากร แผนงาน และงบประมาณของหน่วยงานสนับสนุน มุ่งสู่ 
การแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม 

 วัตถุประสงค์ 

            1. เพ่ือสนับสนุนชุมชนระดับต าบลให้มีแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ในรูปแบบของการจัดการตนเอง 



 

 

2 แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลไทรใหญ่  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 

           2. เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดท าแผนพัฒนาร่วมกัน
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร 

           3. เพ่ือสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทาง
เกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพ่ือการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

   4. เพ่ือให้เกิดองค์กรภาคีเครือข่ายในการประสานงาน สนับสนุนและพัฒนาแก้ไขปัญหามใน
ชุมชน 
 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 
 กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล  
 1. สภาเกษตรกรจังหวัด พิจารณาคัดเลือกต าบลที่มีความพร้อมมีศักยภาพและพร้อมที่จะท าการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชุมชน สังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 2. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 
 การจัดท าแผนที่ดีจะต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น

ระบบและรอบด้าน โดยค านึงถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งมิติทางด้าน การ
พัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการและมิติพ้ืนที่ ทั้งระดับอ าเภอ จังหวัด ประเทศและ
ระดับโลกซ่ึงล้วนส่งผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมต่อต าบล เพ่ือรับมือกับสถานการณ์หรือผลกระทบอย่างรู้ เท่า
ทัน น าไปสู่การปรับเปลี่ยนการท าการเกษตร แก้ไขปัญหาสนองตอบความต้องการของเกษตรกรในต าบลได้อย่าง
แท้จริง ดังนี้ 

      1) ส ารวจ/เก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญเก่ียวข้องกับการเกษตรในต าบล โดยเฉพาะข้อมูลด้าน
แหล่งน้ า หนี้สิน ที่ดินท ากิน สวัสดิการและสิทธิเกษตรกร จ านวนเกษตรกร อาชีพการเกษตรที่ท ารายได้ /รายจ่าย 
การแปรรูป การตลาด ปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตรในพ้ืนที่ ฯลฯ โดยแหล่งข้อมูลควรจัดหาข้อมูลเชิงลึกถึงราย
ครัวเรือน และจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ ซ่ึง
แหล่งข้อมูลประสานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ อบต./เทศบาล 

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

      3) จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรและเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
เกษตรกรในต าบลต่อร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลเพ่ือถือใช้ 

 3. ติดตามการแก้ไขปัญหาในแต่ละต าบลที่ด าเนินโครงการ 
 4. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอสภาเกษตรกรจังหวัด 
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ผังการเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับภาคการเกษตร  
 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
1) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
3) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
4) การสร้างการเติบโตและคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) 
1) การสร้างความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ าในสังคม 
2) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
3) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
4) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
5) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 

 

 

นโยบายรัฐบาล 
1) นโยบายรัฐบาลข้อ 3 การลดความเลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ  
2) นโยบายรัฐบาลข้อ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

 

 

 

แผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม (พ.ศ.2560 – พ.ศ. 2564) 
1) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร  
2) การพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร  
3) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร  
4) การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคการเกษตร และการสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการด้าน
กองทุนการเกษตร  
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560 - 2564) 
1) สร้างระบบการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
2) พัฒนาขีดความสามารถการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม  
3) สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ยุวเกษตรกร และเครือข่าย  
4) สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสินค้าของเกษตรกรสู่ เกษตรอุตสาหกรรม  
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ส่วนท่ี 2 

บริบทพ้ืนท่ี 
 

 

ประวัติความเป็นมา  

  ต าบลไทรใหญ่ มีพ้ืนที่กว้างขวางมากเข้าไปในพ้ืนที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และ
นครปฐม การปกครองขึ้นตรงกับอ าเภอบางบัวทอง ต่อมาได้แยกพ้ืนที่ให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และ
นครปฐม พร้อมกับขึ้นการปกครองกับก่ิงอ าเภอไทรน้อย และได้เลื่อนฐานะเป็นอ าเภอไทรน้อย และยังได้แบ่งแยก
พ้ืนที่ส่วนหนึ่งเป็นต าบลราษฎร์นิยม ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครอง 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านกระทุ่มมืด  
หมู่ที่ 2 บ้านเจ้าเฟ่ือง หมู่ที่ 3 ปลายคลองขุนศรี หมู่ที่ 4 บ้านบางโอ หมู่ที่ 5 ไทรใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านสามเมือง  
หมู่ที่ 7 บ้านม่ิงขวัญ หมู่ที่ 8 บ้านคลองสอง หมู่ที่ 9 บ้านหม่อมแช่ม หมู่ที่ 10 บ้านคลองหนึ่ง หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ 

1. ข้อมูลทางกายภาพ 

 1.1 ท่ีต้ังและอาณาเขต  

  ต าบลไทรใหญ่ต้ังอยู่ในอ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ภาคกลางของประเทศไทย ต าบลไทรใหญ่
มีเนื้อที่ จ านวน 43 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,900 ไร่ มีอาณาเขต ดังนี้  

  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ทิศใต้      ติดต่อกับ  ต าบลขุนศรี และต าบลราษฎร์นิยม อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  ต าบลราษฎร์นิยม อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

 1.2 ลักษณะสภาพภูมิประเทศ  

  ต าบลไทรใหญ่ ลักษณะภูมิประเทศโดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มภาคกลาง มีคลองต่างๆ ใน
ท้องทีจ่ านวนมากเช่นเดียวกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคกลางที่อยู่ใกล้แม่น้ า มีคลองขุนสรีเป็นคลองส าคัญ สภาพของพืน้
ที่ดินส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในทางเกษตร เหมาะส าหรับการท านา ท าสวน เป็นต้น  

 1.3 ลักษณะสภาพภูมิอากาศ 
   ภูมิอากาศของต าบลไทรใหญ่เป็นแบบร้อนชื้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
ประกอบด้วย ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูฝน 
 

 1.4 แหล่งน้ า   

   แหล่งน้ าธรรมชาติ (คลองซอย/คลองล าราง)  จ านวน  10  คลอง 

   บ่อน้ าต้ืน     จ านวน  24  แห่ง 

   ระบบประปาหมู่บ้าน    จ านวน  11  แห่ง 

   คลองชลประทาน     จ านวน    1  คลอง 

 
 



 

 

5 แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลไทรใหญ่  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 

แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค ไม่ม ี เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง 

บ่อบาดาลสาธารณะ 10 0 0 0 

บ่อน้ าต้ืนสาธารณะ 11 0 0 0 

ประปาหมู่บ้าน (องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น) 0 11 0 11 

ระบบประปา (ประปาส่วนภูมิภาค) 11 0 0 0 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 11 0 0 0 
     

แหล่งน้ าธรรมชาติ เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 

แม่น้ า 0 0 0 0 

ห้วย/ล าธาร 0 0 0 0 

คลอง 1 0 0 0 

หนองน้ า/บึง 0 0 0 0 

น้ าตก/แก้มลิง 0 0 0 0 

อ่างเก็บน้ า  0 0 0 0 

ฝาย/สระ 0 0 0 0 

คลองชลประทาน 0 11 11 0 
   

 1.5 ข้อมูลกลุ่มชุดดิน  ความเหมาะสมของดินและคุณภาพของดิน  

  ลักษณะของดินในต า บลไทรใหญ่ ประกอบด้วย กลุ่มชุ ดดินที่  2 และกลุ่มชุ ดดินที่ 11 
รายละเอียดของกลุ่มชุดดิน ดังนี้ 

กลุ่มชุดดินท่ี 2  
การจ าแนกดิน   Very-fine, mixed, active, acid, isohyperthermic, Vertic Endoaquepts 

การก าเนิด  ตะกอนล าน้ าผสมกับตะกอนภาคพ้ืนสมุทร เกิดการพัฒนาในสภาพน้ ากร่อย 

สภาพพ้ืนที่ ราบเรียบการระบายน้ าเลว การไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า การซึมผ่านได้ของน้ า ช้าพืชพรรณ
  ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ท านาหว่านการแพร่กระจาย พบบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง 
  ในบริเวณที่เป็นพ้ืนที่ราบน้ าทะเลเคยท่วมถึง หรือมีการระบายน้ าที่ มีตะกอนภาคพ้ืนสมุทรอยู่
  ข้างล่าง 

การจัดเรียงชั้นดิน  Apg-Bssg-Bg-Bj-BCg-Cg  

ลักษณะและสมบัติของดิน  เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียว สีเทาเข้มปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง 
    (pH 6.0) ดินล่างตอนบนเป็นดินเหนียวมีสีเทา สีน้ าตาลปนเทาหรือสีเทา
    น้ าตาล มีจุดประสีแดงปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด (pH 5.5) และพบจุดประสี



 

 

6 แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลไทรใหญ่  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 

  เหลืองฟางข้าวท่ีความลึก 100 -150 ซม. จะพบผลึกของแร่ยิปซัมและรอยไถลระหว่างชั้นดิน
  บนและดินล่าง ดินมีก ามะถันสูงและปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH4.5-5.0) 

 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรีย์วัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน

แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ท่ีเป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม 
สมบูรณ์ 

0 - 25 ปานกลาง สูง ปานกลาง ต่ า สูง ปานกลาง 

25 – 50 ปานกลาง สูง ปานกลาง ต่ า สูง ปานกลาง 

50 - 100 ต่ า สูง ปานกลาง ต่ า สูง ปานกลาง 
 

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน     ชุดดินมหาโพธิ ชุดดินบางเขน ชุดดินรังสิต ชุดดินองครักษ์ ชุดดินเสนาและชุดดินบางเลน 

ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์    ดินเป็นกรดจัด ท าให้พืชไม่สามารถใช้แร่ธาตุที่มีอยู่ในดินตาธรรมชาติได้อย่าง

    เต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอสฟอรัส 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์  ท านา ต้องแก้สภาพกรดของดินโดยใช้ปูนมาร์ล จะท าให้พืชใช้ธาตุอาหารในดิน
    ได้อย่างเต็มที่ 

กลุ่มชุดดินท่ี 11   
การจ าแนกดิน   Very-fine, mixed, active, acid, isohyperthermic Sulfic  

การก าเนิด  ตะกอนทะเลผสมกับตะกอนล าน้ า  

สภาพพ้ืนที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % การระบายน้ า เลวการไหลบ่าของน้ าบน
  ผิวดิน ช้า สภาพซึมผ่านได้ของน้ า ช้า พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ ดินส่วนใหญ่ใ ช้
  ท านา การแพร่กระจาย บริเวณที่ราบน้ าทะเลเคยท่วมถึงทางด้านใต้ของที่ราบลุ่มภาคกลาง 

การจัดเรียงชั้นดิน  Apg-Sssg-Bssg-Bjg-Bg-Cg  



 

 

7 แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลไทรใหญ่  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 

ลักษณะและสมบัติดินของดิน  เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สีด า หรือสีเทาเข้ม ถัดลงไปเป็นสีน้ าตาลปน
    เทาหรือสีน้ าตาลและเป็นดินเลนสีเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด 
    (pH 4.5 - 5.5) ดินบนตอนล่าง เป็นดินเหนียวสีน้ าตาลปนเทา พบจุดประ 
    สีน้ าตาลแก่หรือแดงปนเหลืองปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงกรดจัดมาก 
    (pH 4.0 - 4.5) ดินล่างตอนล่างเป็นดินเลนเหนียว สีเทาเข้มหรือสีเทา จุดประ
    สีเหลืองปนน้ าตาล จะพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารประกอบก ามะถันปน
    อยู่ในระดับความลึกต้ังแต่ 50 - 100 ซม. และพบรอยไถลผิวหน้าอัดมัน และ
    ผลึกยิปซัมปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 4.5-8.0)] 

 
 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรีย์วัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน

แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ท่ีเป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม 
สมบูรณ์ 

0 - 25 ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

25 – 50 ต่ า สูง ปานกลาง ต่ า สูง ปานกลาง 

50 - 100 ต่ า สูง ปานกลาง ต่ า สูง ปานกลาง 
  

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน  ชุดดินรังสิต ชุดดินองครักษ์ ชุดดินธัญบุรี ชุดดินอยุธยา และชุดดินมหาโพธิ  

ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์  ดินเป็นกรดจัดมาก มีน้ าท่วมสูง 1 เมตร นาน 4 - 5 เดือน ใช้ท านาหว่านได้
  เพียงอย่างเดียว ผลผลิตต่ า ในบริเวณพ้ืนที่เขตชลประทานใช้ท า นาด า หรือ
  อาจปลูกพืชผักและพืชไร่ในฤดูแล้งแต่ผลผลิตไม่ดีนัก 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์  ควรปรับสภาพกรดของดินให้เหมาะสม โดยการใช้ปูนมาร์ล และไถคลุกเคล้ากับ
  ดินทิ้งไว้ต้ังแต่ก่อนฤดูปลูก ควรปรับปรุงบ า รุงดินโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และ
  ปุ๋ยเคมีควบคู่กัน เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติดินทั้งทางกายภาพและทางเคมีให้ดีขึ้น 



 

 

8 แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลไทรใหญ่  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 

1.6 แผนท่ีกลุ่มชุดดิน/กลุ่มชุดดินและความเหมาะสมของดิน 

 
     ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน 



 

 

9 แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลไทรใหญ่  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 

 1.7 การไฟฟ้า  หน่วยงานซ่ึงให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนครอบคลุมทั้งต าบลไทรใหญ่ 

 1.8 การประปา  ประชากรจ านวน 1,883 หลังคาเรือน มีน้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง 

2. ข้อมูลด้านสังคม 

 2.1 จ านวนประชากรและครัวเรือน 

 ประชากรต าบลไทรใหญ่ มีประชากรรวม 6,371 คน แยกเป็นชาย 3,156 คน เป็นหญิง 
3,215 คน และมีจ านวน 1,883 ครัวเรือน  

ตารางแสดงจ านวนประชากรและครัวเรือน  
 

หมู่ท่ี 

 

ชื่อหมู่บ้าน 
 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

1 กระทุ่มมืด 73 137 147 284 

2 เจ้าเฟ่ือง 269 372 429 801 

3 ปลายคลองขุนศรี 335 520 509 1,029 

4 บางโอ 200 378 388 766 

5 ไทรใหญ่ 126 125 118 243 

6 สามเมือง 121 192 177 269 

7 ม่ิงขวัญ 136 247 242 489 

8 คลองสอง 127 269 249 518 

9 หม่อมแช่ม 94 164 178 342 

10 คลองหนึ่ง 241 447 442 889 

11 ใหม่ 161 305 336 641 

รวม 1,883 3,156 3,215 6,371 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลไทรใหญ่  

ตารางแสดงช่วงอายุของประชากร  

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

อายุต่ ากว่า 18 ปี 690 625 1,315 

อายุ 19 – 60 ปี 2,027 2,086 4,113 

อายุมากกว่า 60 ปี 439 504 943 

รวม 3,156 3,215 6,371 
 



 

 

10 แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลไทรใหญ่  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 

 2.2 สภาพทางสังคม  

  ด้านการบริหารงาน และสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลไทรใหญ่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทรใหญ่ เป็นผู้บริหารงาน 

ตารางแสดงรายชื่อผู้บริหารงานต าบลไทรใหญ่ 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายฉลวย ขันจ านงค์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทรใหญ่ 

2. นายพงษ์พันธ์ มัณยานนท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทรใหญ่ 

3. ว่าที่ ร.ต.ธราดล เย็นเพ็ชร รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทรใหญ่ 

4. นายดุลยกิจ วงษ์นาคน้อย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทรใหญ่ 
 

 

 

นายฉลวย  ขันจ านงค์ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทรใหญ่  

          

             นายพงษ์พันธ์  มัณยานนท์            ว่าที่ร้อยตรีธราดล  เย็นเพ็ชร 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทรใหญ่             รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทรใหญ่  

           
 

 
     นายดุลยกิจ  วงษ์นาคน้อย  
         เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทรใหญ่ 
 

 



 

 

11 แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลไทรใหญ่  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 

  ด้านการเมือง ต าบลไทรใหญ่ ประกอบไปด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

ตารางแสดงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรใหญ่ 
 

ล าดับท่ี 
 

 

ชื่อ – นามสกุล 

 

ต าแหน่ง 

 

หมายเหตุ 

1 นายส าอางค์ ทองพยงค์ ประธานสภา อบต. หมู่ที่ 11 

2 นายสมควร อ่ าเจริญ รองประธานสภา อบต. หมู่ที่ 3 

3 นายนรินทร์ นารีเลิศ เลขานุการสภา อบต.  

4 นายสมปอง ร่มโพธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 

5 นายสมบูรณ์ แตกเงิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 

6 นายวสันต์ ณ กลองดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 

7 นายสมชาย เจริญพันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 

8 นางละออ อุรีรักษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 

9 นายชะโลม คงจีน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 

10 นายชิน นกรอด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 

11 นายแทน แก้วสีขาว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 

12 นายสุรพงษ์ จั่นบางม่วง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 

13 นายจารึก ยิ้มแย้มแสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 

14 นายบุญสม ฤกษ์อนันต์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 

15 นายสุพัตร  มุ่งกสิกร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 

16 นายวันดี พ่วงพลับ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 

17 นายสนอง ลอยสมุทร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 

18 นายขันชัย ปานเจริญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 

19 นายสมปอง ทองย้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 

20 นายวิชาติ จันทร์ทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 

21 นายโกศล ประสงค์ศิลป์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 

22 นายเฉลา เถื่อนสุวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 
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  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

ตารางแสดงรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อ าเภอไทรน้อย) 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

 

ต าแหน่ง 

1. นายประสิทธ์ิ บุญเฉย สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

2. นายสมพร มัณยานนท์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

3. นายสุวิชา จอประยูร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

4. นายมนตรี ศรีสม สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

5. นายบุญหลง อาจจิต สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 
 

 

นายประสิทธ์ิ  บุญเฉย 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  

                                                                                                         

      นายสมพร  มัณยานนท์                        นายสุวิชา  จอประยูร 

      สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี                          สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  
   

                                                                                                       

                 นายมนตรี  ศรีสม                    นายบุญหลง  อาจจิต 

       สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี                 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  
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 คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลไทรใหญ่ 

ตารางแสดงรายชื่อคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลไทรใหญ่ 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

1. นายสมพร มัณยานนท์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลไทรใหญ่ 

2. นายก าแหง ร่มโพธิ์ คณะผู้ปฏิบัติงาน 

3. นางสาวพิชญา  แช่มรวย คณะผู้ปฏิบัติงาน 

4. นางเบญจมาศ นกรอด คณะผู้ปฏิบัติงาน 

5. นายวิเชษฐ์ นุชบางเคียน คณะผู้ปฏิบัติงาน 

6. นายบุญรอด พิมพ์มา  คณะผู้ปฏิบัติงาน 

7. นางสาวนุชสรา นุ่มเนตร คณะผู้ปฏิบัติงาน 

8. นางสมจิตร  น้อยงามเลิศ คณะผู้ปฏิบัติงาน 

9. นางวาสนา แตงเนียม คณะผู้ปฏิบัติงาน 

10. นายประมุข เวชพันธ์ คณะผู้ปฏิบัติงาน 

11. นางสาวเกศรินทร์ ตาดอยู่ เลขานุการคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลไทรใหญ่ 
 

 2.3 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 การนับถือศาสนา  

 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดยึดเหนี่ยวจิตใจ ดังนี้ 

   -  วัดปลายคลองบางขุนศรี   ต้ังอยู่หมู่ที่  3   

  -  วัดสโมสร    ต้ังอยู่หมู่ที่  9 
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 ประเพณีและงานประจ าปี 

  ประเพณีสงกรานต์ไทยรามัญ   ประเพณีลอยกระทง 

 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาท้องถ่ิน 

 ภาษาถิ่น คือภาษาไทยรามัญ หมู่ที่  8, 9, 10  ต าบลไทรใหญ่ 

 2.4 การศึกษา 

 ข้อมูลด้านสถานศึกษาภายในต าบลบ้านใหม่ 

   สังกัดส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (อนุบาล 1 – ป.6 )  จ านวน 1 แห่ง คือ 

    โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 

   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อนุบาล 1 – ม.3)   จ านวน 2 แห่ง คือ 

    โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี  

    โรงเรียนวัดสโมสร  

   ศูนย์การเรียนชุมชนต าบลไทรใหญ่ (กศน.)    จ านวน 1 แห่ง 

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      จ านวน 1 แห่ง 
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 2.5 สาธารณสุข 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล      จ านวน 2 แห่ง  คือ 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล วัดปลายคลองขุนศรี 

   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ปากคลองหม่อมแช่ม 

 2.6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 ต าบลไทรใหญ่ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน  2  กลุ่ม  ดังนี้ 
 

รหัสทะเบียน 
 

 

ชื่อ 

 

ท่ีต้ัง 

 

เบอร์โทรศัพท์ 

1-12-05-04/1-0010 

1-12-05-04/1-0023 

วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพบ้านกระทุ่มมืด 

วิสาหกิจชุมชนน้ าสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร 

13 หมู่ท่ี 1 ต าบลไทรใหญ ่

12/1 หมู่ท่ี 9 ต าบลไทรใหญ ่

08-9988-1604 

08-4559-6525 
 

 2.7 สินค้า OTOP 
  ต าบลไทรใหญ่ มีผูผ้ลิตสินค้า OTOP ดังนี้ 

 

รหัส OTOP/
รหัสสินค้า 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 

 

สถานท่ีจ าหน่าย 

 

เบอร์โทรศัพท์ 

120504-SA001 ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
เคร่ืองประดับไข่มุกแท้ 

เคร่ืองประดับอรพินท์ 
72/4 หมู่ 2 ต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี 11150 

08-6521-0002 
02-172-7047 

120504-A01 อาหาร 
ผลิตภัณฑ์กระเจี๊ยบเขียว 

กลุ่มเกษตรกรปลูกกระเจ๊ียบเขียว 
ต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทรน้อย จงัหวัด
นนทบุรี 11150 

- 

 

3. ข้อมูลทางชีวภาพ 

 3.1 พันธ์ุพืชท่ีปลูก / พันธ์ุพืชพ้ืนเมือง  

   การท านา ในต าบลไทรใหญ่มีการท านาปีละ 2 ครั้ง คือนาปี และนาปรัง การท านาจะท าแบบ
หว่านน้ าตม โดยใช้พันธุ์ข้าว เช่น ชัยนาท 1, ข้าวหอมปทุม, พิษณุโลก 2 แหล่งพันธุ์ส่วนใหญ่เกษตรกรจะซ้ือจาก
ศูนย์ขยายพันธุ์พืช สถานีทดลอง และจากเกษตรกรข้างเคียง    

   การท าสวนไม้ผล - ไม้ยืนต้น ส่วนใหญ่เป็นลักษณะสวนผสมผสาน คือ ปลูกไม้ผล - ไม้ยืนต้น 
และพืชล้มลุกหลาย ๆ อย่าง ในพ้ืนที่เดียวกัน เช่น มะม่วง กล้วย มะพร้าว ล าไย ขนุน 

  ไม้ดอก - ไม้ประดับ ไม้ดอกที่มีแนวโน้มจะขยายพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น คือ ดอกบัว 

  พืชผัก  ส่วนใหญ่จะเป็นผักใบ เช่น ใบบัวบก ผักบุ้งจีน ผักบุ้งน้ า แตงกวา ถั่วฝักยาว เกษตรกร

นิยมปลูกผักชนิดเดียวเต็มพ้ืนที่สลับหมุนเวียนไปตามฤดูกาล  
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  พันธ์ุพืช และพันธ์ุสัตว์พืชพ้ืนเมือง 

  พันธ์ุพืชพ้ืนเมือง  มะตาดพืชประกอบอาหารของคนมอญ 

  พันธ์ุสัตว์พ้ืนเมือง  มีพันธุ์ไก่ชน  และพันธุ์ไก่พ้ืนเมือง 

 3.2 เทคโนโลยีการผลิต 

 การท านาหว่านน้ าตม 

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

 เมล็ดพันธ์ุข้าว   15-20  กิโลกรัม/ไร่ 

 การเตรียมเมล็ดพันธ์ุ ไม่มีการทดสอบความงอกหรือแช่น้ าเกลือก่อนปลูก และใช้ติดต่อกัน 
  เป็นเวลามากกว่า  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 
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 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 

 การก าจัดแมลง   เพลี้ยไฟใช้เอ็นโดซิลแมน 20% อีซี 3-4 ช้อน/น้ า 20 ลิตร ฟอสส์  
  25% อีซี/น้ า 20 ลิตร เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลใช้ฟูราดานคูราแทชนิด 
  เม็ด อัตรา 4 – 5 กิโลกรัม/ไร่ 

 การเก็บเก่ียว   หลังระยะพลับพลึง 

 การตากข้าว   มีการตากข้าวไว้ในการท านาหลังเก็บเก่ียวข้าว 1-3 วัน 

 การท าความสะอาดข้าวเปลือก ใช้เครื่องนวดข้าวแบบรถตัดและนวดในตัวเอง 

 การขาย   ขายหลังเก็บเก่ียว ร้อยละ 90 ให้พ่อค้าในท้องถิ่นและจากสุพรรณบุรี  
  เก็บไว้ท าพันธุ์  10% 

 

 ไม้ผล 

 ประเภท   มะม่วง 

 พันธ์ุ   ส่งเสริมและพันธุ์พ้ืนเมือง 

 การดูแลรักษา   มีทั้งปล่อยตามธรรมชาติที่ปลูกแบบสวนหลังบ้าน ที่เป็นส่วนใหญ่ที่ มี 
  การดูแลรักษาใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กิโลกรัม/ต้น/ปี คิด 
  ตามอายุของต้นไม้ผล 

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

 การตัดแต่งก่ิง   เกษตรกรจะปล่อยตามธรรมชาติในกรณีที่ปลูกแบบสวนหลังบ้าน แต่ 
  จะมีการตัดแต่งก่ิงในกรณีที่ปลูกแบบเป็นสวน 

 การขาย   ขายผลให้กับพ่อค้าคนกลางในท้องถิ่นร้อยละ 80 เก็บไว้กินเองร้อยละ  
  20 

 

 พืชผัก 

 ประเภทผัก   ถั่วฝักยาว แตงกวา กระเจี๊ยบเขียว 

 เมล็ดพันธ์ุ   ใช้พันธุ์ดีประมาณ 20 กก./ไร่ 

 การเตรียมดิน   การปลูกผักของจังหวัดนนทบุรีเป็นแบบยกร่อง การเตรียมดินจึงนิยม 
  ใช้จอบขุดหน้าดินตากแดดทิ้งไว้ หลังจากนั้นจึงท าการย่อยดินให้ 
  ละเอียด 
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 การปลูก   ปลูกโดยวิธีหว่านใช้ฟางคลุม หลังจากกล้าขึ้นแล้วจึงใส่ปูนขาว เพ่ือ 
  ปรับระดับความเป็นกรดด่างของดิน 

 การใช้ปุ๋ย   ใส่ปุ๋ยคอก กากถั่ว รองพ้ืนก่อนปลูก ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 และ   
  46-0-0 แบ่งใส่ 2 ครั้ง ใส่ครั้งแรกหลังจากถอนแยกกล้า และใส่ครั้งที่  
  2 หลังหว่าน 4 สัปดาห์ 

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

 การป้องกันก าจัดโรคท่ีเกิดจากเชื้อรา   ใช้ดาแนบ ดาโคนิว แบนเลท ไดโฟราแทน อัตราการ 
    ใช้ตามฉลากก ากับ 

 การป้องกันก าจัดโรคท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย  ใช้การปลูกพืชหมุนเวียน  

 การขาย   ขายที่ปากคลองตลาด, ตลาดไท, ตลาดสี่มุมเมือง 
 

 3.3 วิวัฒนาการทางการเกษตร 

  การเผยแพร่เทคโนโลยีทางการเกษตรของเกษตรกรในต าบลไทรใหญ่ เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรที่ประสบความส าเร็จในอาชีพ  มีความเข้าใจและยอมรับเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆ ที่ทางราชการ
แนะน าส่งเสริมเอามาประกอบอาชีพอย่างสม่ าเสมอ ท าให้การเกษตรของเกษตรกรในต าบลไทรใหญ่มีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น ผลผลิตสูงขึ้น ลดความเสี่ยงของการผลิตน้อยลง เช่น การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน 
ไร่นาสวนผสม เปลี่ยนนาเป็นสวนของเกษตรกรเป็นแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี เนื่องจากเกษตรกรผู้ประกอบการแล้ว
น าเอาวิชาการไปเผยแพร่เกษตรกรข้างเคียงและเป็นตัวอย่างที่ดี ทั้งนี้การพัฒนาอาชีพเกษตรกรของต าบลมีอาชีพ
หลายชนิดที่เกษตรกรประสบความส าเร็จ เช่น สวนผักอาชีพ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลอ่ืนๆ ที่มีเพ่ิมขึ้นโดยตลอด 

 3.4 เป้าหมายการท าฟาร์ม 
  การเกษตร 
  ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ปลูก
พริก และปลูกผัก ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 

  การปศุสัตว์  
  ต าบลไทรใหญ่ มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงสุกรในทุกหมู่บ้านของต าบลไทรใหญ่  
 

  การประมง   
  การประมง คือ บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกบและบ่อเลี้ยงกุ้งบางหมู่บ้าน 
 

 3.5 ปริมาณผลผลิต 
   ข้าวนาปี  ผลผลิตเฉลี่ย 875  กิโลกรัม/ ไร่    

   ข้าวนาปรัง ผลผลิตเฉลี่ย 900  กิโลกรัม/ ไร่    

  มะม่วง  ผลผลิตเฉลี่ย 700  กิโลกรัม/ ไร่    

   ผักบุ้งน้ า  ผลผลิตเฉลี่ย 650  กิโลกรัม/ ไร่ 

   ใบบัวบก ผลผลิตเฉลี่ย 800  กิโลกรัม/ไร่    
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  3.6 การใช้แรงงานเครื่องจักรกลการเกษตรและปัจจัยการผลิต 

   การใช้แรงงานสัตว์ไม่มีการใช้เกษตรกรจะใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่จะมี 
รถไถเดินตามเกือบทุกครัวเรือน มีบางรายเท่านั้นที่ยืมหรือเช่าจากเพ่ือนบ้าน รถไถเดินตามเกษตรกรได้ดังแปลง
เป็นเครื่องสูบน้ า ส่วนการเก็บเก่ียวข้าว จะจ้างรถเก่ียวนวดภายในต าบล 
 

  3.7 การตัดสินใจเลือกวิธีการท านาปี นาปรัง การท านาหว่านน้ าตมแผนใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกษตรกร 

ใกล้แหล่งน ำ้

ชลประทำน 

ที่รำบควบคุมระดบัน ำ้ได้ 

ประหยัดค่ำใช้จ่ำย 

พืน้ที่เหมำะสม 

เก็บเก่ียวก่อนนำด ำ  7 – 10  

วัน 

ประหยัดแรงงำน 

นำหว่ำนน ำ้ตมแผนใหม่ นำปี นำปรัง 
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 3.8 วิถีทางการตลาด  แหล่งรับซ้ือผลผลิต 

 

  พ่อค้าสุพรรณบุรี 

     

 พ่อค้าในท้องถิ่น  

 

 เก็บไว้ท าพันธุ์   
 ขายพ่อค้าคนกลาง 

    

       

 รับประทานในครอบครัวและญาติ  

 ขายพ่อค้าและส่งปากคลองตลาด ,                 

 ตลาดไท , ตลาดสี่ มุมเมือง 

 

 กินในครอบครัวและเพ่ือนบ้าน  

   วัว  (100%)    ขายพ่อค้า  

   มะพร้าว  (100%)   บริโภคเองในครัวเรือน  

 

 4. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 หน่วยธุรกิจการพาณิชย์และการบริการ 

 ธนาคาร  จ านวน  3  แห่ง 

  -  ธนาคารออมสิน  สาขาต าบลไทรใหญ่ 
  -  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาไทรน้อย สาขาย่อยไทรใหญ่  
  -  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาไทรใหญ่ 

 สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงและแก๊สรถยนต์  

  -  สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ จ านวน   2  แห่ง 
  -  สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก จ านวน   4  แห่ง 
  -  สถานีบริการแก๊สรถยนต์  จ านวน   2  แห่ง 

70% 
90% 

ข้าว 20% 

10% 

80% 

ไม้ผล 

20% 

ผัก 

90% 

10% 
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 ร้านค้า อาหารและอ่ืนๆ 

  -  ร้านซ่อมรถ ปะเปลี่ยนยาง  จ านวน   5  แห่ง 
  -  ตลาดนัด    จ านวน   2  แห่ง 
  -  บ้านเช่า    จ านวน 19  แห่ง 
     

 4.1 การประกอบอาชีพและรายได้ รายได้ภาคเกษตรกรรม เกษตรกรในต าบลไทรใหญ่ประกอบอาชีพ
การเกษตรจ าแนกดังนี้ 

  การท านา  

    รายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ  50,000 – 100,000  บาท / ปี / นาป ี
    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 ปร ะมง และกิจกรรมอ่ืนๆ 
มากกว่าสองกิจกรรมในฟาร์ม ตอบสนองต่อการบริโภค ลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอน  หรือสภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือระบบการเกษตรที่ครอบคลุมถึงวิถีชีวิตเกษตรกร กระบวนการผลิตและการจัดการทุก
รูปแบบ เพ่ือให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ซ่ึงน า ไปสู่การพ่ึงตนเองและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค 

 4.2 รายได้นอกภาคเกษตรกรรม 

  รายได้นอกภาคเกษตร ได้แก่ รายได้จากเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน รายได้จากการค้าขาย  
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม/บริการ รายได้อ่ืน ๆ เช่น ค่าเช่า ลูกหลานส่งเงินมาให้ ดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น 
เกษตรกรในต าบลที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  

 4.3 แรงงานและการเคล่ือนย้ายแรงงาน 

   แรงงานในครัวเรือน ซ่ึงเป็นหนุ่มสาว ส่วนใหญ่จะออกไปรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรม ที่อยู่ใน
ต าบลใกล้เคียง ซ่ึงปล่อยให้คนวัยกลางคน สูงอายุท าการเกษตร ซ่ึงต่อไปแรงงานในภาคการเกษตรจะลดลง ท าให้

เครื่องจักรกลการเกษตรมีบทบาทมากขึ้น  

 4.4 แหล่งเงินทุน 

  เกษตรกรในต าบลไทรใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ
สมาชิกสหกรณ์การเกษตร แหล่งเงินกู้จึงอยู่ที่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์
การเกษตร 
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แหล่งสินเชื่อเพ่ือการเกษตร  
 

  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร     สหกรณ์การเกษตร  
  ธนาคารพาณิชย์ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน     กองทุนหมู่บ้าน 
  แหล่งเงินกู้นอกระบบ 
 

 

ตารางข้อมูลสหกรณ์การเกษตรอ าเภอไทรน้อย 

 

ล าดับ 
 

 

ชื่อสหกรณ์ 
 

ประเภทสหกรณ์ 
 

จ านวนสมาชิก 
(ราย) 

1. 
2. 

สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จ ากัด 
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นนทบุรี จ ากัด 
 

สหกรณ์การเกษตร  
สหกรณ์การเกษตร  

1,705 ราย 
5,414 ราย 

ที่มา : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 
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ส่วนท่ี 3  

ปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนา  

สถานการณ์ทางการเกษตรของต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
จ านวน 43 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,900 ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มภาคกลาง มีคลองต่างๆ 
มากมายเช่นเดียวกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคกลางที่อยู่ใกล้แม่น้ า มีคลองขุนศรีเป็นคลองส าคัญ สภาพพ้ืนที่ ดินส่วน
ใหญ่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ในทางเกษตร ประชากรในต าบลส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพ
ท าการเกษตรกรรม ท านา ท าสวน พืชเศรษฐกิจในต าบลได้แก่ ใบบัวบก โดยผลผลิตเป็นใบบัวสด และมีการ  
แปรรูป ส าหรับการแปรรูปบัวบกนั้นที่มีการท ากันได้แก่การท าน้ าบัวบก ใบบัวบกทอดกรอบ ซ่ึงใบบัวบก เป็นพืช
เศรษฐกิจอย่างหนึ่งเก็บเก่ียวได้นานกว่า 1 ปี เก็บได้ทุกฤดูต่อเนื่องตลอดทั้งปี ปัจจุบันเกษตรที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมจะมีรายได้ต่ ากว่าอาชีพอ่ืน เนื่องจากราคาผลผลิตไม่แน่นอน ต้นทุนสูง การท าการเกษตรที่ มีการปลูก
พืช เลี้ยงสัตว์ ประมงและกิจกรรมอ่ืนๆ มากกว่า 2 กิจกรรมในฟาร์มตอบสนองต่อการบริโภค ลดความเสี่ยงจาก
ราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอน หรือสภาพอากาศที่เปลี่ยงแปลง เพ่ือให้เกิดความสมดุลทางด้านสิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศ น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรในต าบลไทรใหญ่ที่ประสบความส าเร็จในอาชีพเนื่องจากมีความเข้าใจ และยอมรับเทคโนโลยี 
นวัตกรรมการเกษตรใหม่ๆ การเผยแพร่เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทางราชการแนะน าส่งเสริมเอามาประกอบ
อาชีพอย่างสม่ าเสมอ ท าให้การเกษตรในต าบลไทรใหญ่มีวิวัฒนาการดีขึ้นและมีผลผลิตสูงขึ้น เกษตรกรที่ประสบ
ความส าเร็จในวิชาชีพการเกษตรก็เป็นบุคคลที่น าวิทยาการที่ประสบความส าเร็จไปเผยแพร่สู่เกษตรกรผู้ที่สนใจใน
ลักษณะการให้เข้าศึกษาดูงานแนะน าแก่ผู้ที่สนใจ จึงท าให้มีเกษตรกรปฏิบัติตามและประสบความส าเร็จมากขึ้น 

จากโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พิจารณาคัดเลือกต าบลที่มีความพร้อมมีศักยภาพและ
พร้อมที่จะท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชุมชน สังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ ดี โดยด าเนินการคัดเลือกต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดด าเนินการ ร่วมประชุมคณะผู้ปฏิบัติงาน
เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ/ต าบล ตามโครงการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรอ าเภอ/
ต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ/
ต าบล ครั้งที่ 6 เม่ือวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทวีวัฒนา อ าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 13 ราย เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาที่ดีโดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการ
รวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและรอบด้าน โดยค านึงถึงสภาพการณ์ที่ ต้องการจะบรรลุและการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งมิติทางด้านการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ และมิติด้าน
พ้ืนที่ ทั้งระดับอ าเภอ จังหวัด ประเทศ และระดับโลก ซ่ึงล้วนส่งผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมต่อต าบล เพ่ือ
รับมือกับสถานการณ์หรือผลกระทบอย่างรู้ เท่าทัน น าไปสู่การปรับเปลี่ยนการท าการเกษตร แก้ไขปัญหา
สนองตอบความต้องการของเกษตรกรในต าบลได้อย่างแท้จริง โดยส ารวจ/เก็บรวบรวมข้อมูลที่ส า คัญเก่ียวข้องกับ
การเกษตรในต าบล โดยเฉพาะข้อมูลด้านแหล่งน้ า  หนี้สิน ที่ ดินท ากิน สวัสดิการและสิทธิเกษตรกร จ านวน
เกษตรกร อาชีพการเกษตรที่ท ารายได้/รายจ่าย การแปรรูป การตลาด ปัจจัยการพ้ืนฐานทางการเกษตรในพ้ืนที่ 
ฯลฯ โดยแหล่งข้อมูลควรจัดหาข้อมูลเชิงลึกถึงรายครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน เพ่ือให้สามารถแก้ไขปั ญหา
ได้อย่างเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ ซ่ึงแหล่งข้อมูลประสานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ อบต ./เทศบาล และ
รวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะของเกษตรกร รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเรื่องแหล่งน้ า  หนี้สิน ที่ ดิน



 

 

24 แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลไทรใหญ่  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 

ท ากิน สวัสดิการและสิทธิเกษตรกร พ่อค้าเอกชน อบจ ./อบต./เทศบาล สถานศึกษา หน่วยงานราชการอ่ืนที่
เก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ /กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบด าเนินการ และจ าแนกข้อมูลรายละเอียดของประเด็นปัญหาหลัก 5 เรื่อง ประกอบด้วย ปัญหาหนี้สิน 
ปัญหาที่ดินท ากิน ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ปัญหาสวัสดิการ  สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม
และปัญหาราคาสินค้าเกษตร 

 

ปัญหาและความต้องการเกษตรกร  

  จากการส ารวจ/เก็บรวบรวมข้อมูลที่ส า คัญเก่ียวข้องกับการเกษตรในต าบล ไทรใหญ่ อ าเภอ 
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มีดังนี้ 

 

ปัญหา 
 

 

สาเหตุ 

 

แนวทางการพัฒนา 

1. น้ าเสีย แหล่งน้ าต้ืน
เขิน 

- น้ าเน่าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
- วัชพืชกีดขวางทางน้ า  
- แหล่งน้ าต้ืนเขิน 

- น าเสนอปัญหาการแก้ไขปัญหาน้ าเสียต่อ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน/
หน่วยงานภาครัฐ/หมู่บ้านจัดสรร/โรงงาน
อุตสาหกรรม 
- ขุดลอก คูคลอง แหล่งน้ าสาธารณประโยชน์  
- ก าจัดวัชพืช 
 

2. สวัสดิการ สิทธิและ
การไม่ได้รับความเป็น
ธรรม 

- ขาดสวัสดิการในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 
- ขาดสวัสดิการด้านการศึกษาของ
บุตรหลานเกษตรกร  

- จัดต้ังกองทุนสวัสดิการเกษตร  
- เสนอรัฐบาลส่งเสริมทุนการศึกษาให้บุตร
หลานของเกษตรกรที่เรียนดีแต่ยากจนได้เรียน
ถึงปริญญาตรี เพ่ือกลับมาพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมในท้องถิ่นของตนเอง 
 

3. ผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่ า  

 

 

- ขาดการรวมกลุ่มการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร  
- ผลผลิตล้นตลาด และไม่มี
มาตรฐานรับรอง 
- ขาดความรู้การวางแผนการปลูก 
และวางแผนการผลิตสินค้าเกษตร  
 

- จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกร
ในการวางแผนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ให้ผลผลิตมีคุณภาพ และเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร โดยใช้
เทคโนโลยีที่ มีอยู่ในชุมชน 
- ขับเคลื่อนการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร  
- จัดต้ังแหล่งรวบรวมผลผลิต และจ าหน่ายใน
ชุมชน  

 

4. หนี้สินเกษตรกร  

 

 
 

- ขาดการวางแผนในการท า
การเกษตร 
- การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เชิงเด่ียว 
 

- ส่งเสริมการสร้างอาชีพ ส่งเสริมอาชีพของ
เกษตรกรฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมทั้ง
ให้สินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 



 

 

25 แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลไทรใหญ่  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 

 

ปัญหา 
 

 

สาเหตุ 

 

แนวทางการพัฒนา 

5. ต้นทุนการผลิตสูง 

 
 

 

- ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง (ปุ๋ย/ยา/
เมล็ดพันธุ์/แรงงาน) 
- ขาดความรู้ในการใช้ปัจจัยการผลิต
ที่ถูกต้องและเหมาะสม 

- ปรับแนวคิดของเกษตรกรให้เปลี่ยนมาท า
การเกษตรอินทรีย์/ชีวภาพ  
- จัดอบรมความรู้ในการท าการเกษตรตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้ปัจจัยการ
ผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม  
 

   

  สรุปผลของการรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะของเกษตรกร รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่
รับผิดชอบการรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะของเกษตรกร ต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี  
มีดังนี้ 

 

ประเด็นปัญหา 
 

 

แนวทาง/วิธีการ 

1. ด้านแหล่งน้ า  1. สร้างจิตส านึกให้ชุมชนอนุรักษ์แหล่งน้ า และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลอง 
2. จัดต้ังกลุ่ม 
    - เพ่ือวางแผนการใช้น้ า และการบริหารจัดการน้ า ระหว่างเกษตรกรกับ
หน่วยงานภาครัฐ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นผู้ประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
    - เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน/หน่วยงานภาครัฐ 
    - น าเสนอปัญหาการแก้ไขปัญหาน้ าเสียต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
3. ขุดลอก คูคลอง แหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ และก าจัดวัชพืช  
 

2. ด้านสวัสดิการ สิทธิ
และการไม่ได้รับความ
เป็นธรรม 

1. จัดต้ังกองทุน/เสนอรัฐบาล 
    - เพ่ือแสวงหาแหล่งทุนหรืองบประมาณที่เก่ียวข้องกับผลกระทบของการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น เครื่องจักรทางการเกษตร เพ่ือน าเอาก าไรกิจกรรม
ดังกล่าวมาเป็นกองทุนส าหรับจัดสวัสดิการให้แก่เกษตรกร  
    - เสนอรัฐบาลส่งเสริมทุนการศึกษาให้บุตรหลานของเกษตรกรที่เรียนดีแต่
ยากจนได้เรียนถึงปริญญาตรี เพ่ือกลับมาพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในท้องถิ่นของ
ตนเอง 
 

 

3. ด้านราคาสินค้า
เกษตร 

1. วางแผนพัฒนาแนวทางการประกอบอาชีพ การรวมกลุ่ม การพัฒนารูปแบบ การ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรง
ตามความต้องการของตลาด 
2. ขับเคลื่อนการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และการท าเครื่องหมายสินค้าเกษตร
ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้ 
3. จัดต้ังแหล่งรวบรวมผลผลิต และจ าหน่ายผลผลิตในชุมชน 
 
 
 
 



 

 

26 แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลไทรใหญ่  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 

 

ประเด็นปัญหา 
 

 

แนวทาง/วิธีการ 

4. ด้านหนี้สินเกษตรกร  1. จัดอบรมรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและชุมชน  
    - เพ่ือพัฒนาความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    - เพ่ือวางแผน และพัฒนาแนวทางการประกอบอาชีพ การรวมกลุ่ม การพัฒนา
รูปแบบ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานตรงตามความต้องการ 
   - เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กลุ่มสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยสภา
เกษตรกรจังหวัดประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับกลุ่มแต่ละประเภทเข้ามา
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและยั่งยืน  
 

5. ด้านการวางแผนการ
ท าการเกษตร  

1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาศักยภาพเกษตรกร เพ่ือ การจัดท าแผน
เกษตรกรรมให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ความสามารถและสถานการณ์ทางการ
เกษตร 
2. ส่งเสริมให้เป็นนักขายสินค้าชุมชน  
3. ส่งเสริมให้เกิดตลาดในแต่ละกลุ่ม/ชุมชน 
 

 

 แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  จากการวิเคราะห์
ข้อมูล ทั้งจากข้อมูลพ้ืนที่ท่ีได้รวบรวมจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ข้อมูลที่ได้จากการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงาน
เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ/ต าบล และรวบรวมความคิดเห็น โดยมีเกษตรกร ผู้น าเกษตรกร ผู้น าท้องถิ่น 

และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ให้ข้อมูลของต าบลไทรใหญ่ จึงได้แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมต าบลไทรใหญ่ ดังนี้  

 

ประเด็นปัญหา 
 

 

แนวทางการพัฒนา/แก้ไขปัญหา 
 

ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  
  - น้ าเสีย 
  - แหล่งน้ าสาธารณประโยชน์
ต้ืนเขิน 
- วัชพืชกีดขวางทางน้ า  

1. สร้างจิตส านึกให้ชุมชนอนุรักษ์แหล่งน้ า  
2. จัดอบรมปรับแนวคิดการอนุรักษ์แหล่งน้ าและฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลอง 
    2.1 กิจกรรมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูแม่น้ า 
ล าคลองโดยใช้ก้อน EM หรือจุลินทรีย์ช่วยปรับสภาพน้ าเสีย  
3. จัดต้ังกลุ่ม 
    3.1 เพ่ือวางแผนการใช้น้ า และการบริหารจัดการน้ า ระหว่างเกษตรกรกับ
หน่วยงานภาครัฐ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นผู้ประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
    3.2 เพ่ือน าเสนอปัญหาการแก้ไขปัญหาน้ าเสียต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน/หน่วยงานภาครัฐ/
หมู่บ้านจัดสรร/โรงงานอุตสาหกรรม 
4. ขุดลอก คูคลอง และก าหนดพ้ืนที่ท้ิงขยะและน้ าเสียให้เหมาะสม 
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ประเด็นปัญหา 
 

 

แนวทางการพัฒนา/แก้ไขปัญหา 
 

ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร 
และการไม่รับความเป็นธรรม 
  -  เกษตรขาดกองทุน
สวัสดิการเพ่ือการประกอบ
อาชีพ 
  - เกษตรกรยังขาดสวัสดิการ
ด้านการศึกษาของบุตรหลาน
เกษตรกร 
 

1. จัดต้ังกองทุนสวัสดิการเกษตรกร โดยแสวงหาแหล่งทุนหรืองบประมาณที่
เก่ียวข้องกับผลกระทบของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น เครื่องจักรทาง
การเกษตร เพ่ือน าเอาก าไรกิจกรรมดังกล่าวมาเป็นกองทุนส าหรับจัดสวัสดิการ
ให้แก่เกษตรกร  
2. ส่งเสริมทุนการศึกษาให้บุตรเกษตรกรเรียนฟรีแก่บุตรเกษตรกรที่เรียนดีแต่  
ยากจนได้เรียนถึงปริญญาตรี เพ่ือกลับมาพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในท้องถิ่นตนเอง 

ปัญหาราคาสินค้าเกษตร 
  - ราคาผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่ า  (ข้าว, ใบบัวบก) 
  - ต้นทุนการผลิตสูง 
 
 
 

1. รวมกลุ่มอาชีพ 
    1.1 ประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับกลุ่มแต่ละประเภทให้เข้ามาส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและยั่งยืน  
2. จัดอบรมให้แก่เกษตรกร 
    2.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการปลูก การผลิต และการแปรรูป 
    2.2 เพ่ือให้ความรู้และแนวทางพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพการเกษตร 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม 
    2.3 เพ่ือวางแผนพัฒนาแนวทางการประกอบอาชีพ การรวมกลุ่ม การพัฒนา
รูปแบบ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด 
    2.4 ขับเคลื่อนการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และการท าเครื่องหมายสินค้า
เกษตรที่สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้ (ใบบัวบก) 
3. จัดต้ังแหล่งรวบรวมผลผลิตและจ าหน่ายผลผลิตในชุมชน 
 

 

ปัญหาหน้ีสินเกษตรกร 
  - ขาดการวางแผนในการท า
การเกษตร 
  - การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเชิงเด่ียว 

1. รวมกลุ่มอาชีพ/จัดต้ังกลุ่ม 
    1.1 ประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับกลุ่มแต่ละประเภทให้เข้ามาส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและยั่งยืน  
    1.2 เสนอโครงการเพ่ือขอยืมเครื่องมือทางการเกษตรในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  
2. จัดอบรมให้แก่เกษตรกร 
    2.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการปลูก การผลิต และการแปรรูป 
    2.2 เพ่ือให้ความรู้และแนวทางพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพการเกษตร 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม  
3. ส่งเสริมการสร้างอาชีพ เชื่อมโยงบูรณาการกับโครงการส่งเสริมอาชีพของกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนกลุ่มอาชีพ
กลุ่มละ 30,000 บาท และสินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
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บทท่ี 4 
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โครงการ 
 
 

 
เหตุผล 

 
กิจกรรม  

 
 

กิจกรรมย่อย 

 
ระยะเวลาการด าเนนิการ 

 

 
พืน้ที่

ด าเนินการ 

 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

25
61

 
 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

โครงการจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้การลดต้นทุน
ด้านการเกษตร 

เกษตรกรมีปัญหาในด้านการท า
การเกษตร อันเน่ืองมาจาก
ปัญหาด้านต่าง  ๆดงัน้ี 
1.ต้นทุนการผลติสูง 
  1.1 ปัจจัยการผลิตมีราคาสงู 
เช่น สารเคม ีปุ๋ย ยา 
  1.2 เกษตรกรขาดความรู้ใน
การใช้ปัจจัยการผลติท่ีถูกต้อง
และเหมาะสม 
  1.3 เกษตรกรขาดความรู้การ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
โดยน าเทคโนโลยี/นวัตกรรมท่ี
ทันสมัยมาใช้ในการประกอบ
อาชีพ 
 

1.ส่งเสริมการลด
ต้นทุนด้านการเกษตร 
2.ส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ 

 

1. รวมกลุ่มอาชีพ 
2. จัดอบรมให้แก่เกษตรกร 
    2.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจในการวาง
แผนการปลูก การผลิต และการแปรรูป 
    2.2 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจและปรับ
แนวคิดให้เกษตรกรเปลี่ยนมาท าการเกษตร
อินทรีย์/ชีวภาพ ให้ประสบความส าเร็จ 
    2.3 เพ่ือให้ความรู้และแนวทางพัฒนาทักษะใน
การประกอบอาชีพการเกษตร ตามแนวคดิ
เศรษฐกิจพอเพียง และการใช้ปัจจัยการผลิตท่ี
ถูกต้องและเหมาะสม 
    2.4 เพ่ือวางแผนพัฒนาแนวทางการประกอบ
อาชีพ การรวมกลุ่ม การพัฒนารูปแบบ การแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร และผลติภัณฑช์ุมชนมี
คุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความตอ้งการของ
ตลาด 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร  
4. จัดตั้งแหล่งรวบรวมผลผลิตและจ าหน่าย
ผลผลิตในชมุชน 

1 
ศูน

ย ์

1 
ศูน

ย ์

1 
ศูน

ย ์

1 
ศูน

ย ์ หมู่ท่ี 1 - 11 -สนง.เกษตรอ าเภอ 
-สนง.เกษตรจังหวัด 
-อบต. 
-อบจ. 
-สถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัด 
-พาณิชย์จังหวัด 
-สนง.กองทุนฟืน้ฟู
และพัฒนาเกษตรกร 
-ธกส. 
-สภาเกษตรกรจังหวัด 

 

 
 

โครงการ 
 
 

 
 

เหตุผล 

 
 

กิจกรรม 

 
 

กิจกรรมยอ่ย 

 
ระยะเวลาการด าเนนิการ 

 

 
พืน้ที่

ด าเนินการ 

 
หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง 

25
61

 
 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

โครงการสง่เสริม
อาชีพของกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร  

เกษตรกรมีปัญหาในด้านการท า
การเกษตร ดังน้ี 
1. หน้ีสินท่ีเกิดจากการท า
การเกษตร 
2. ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ 
3. ขาดการวางแผนในการท า
การเกษตร 
4. ขาดการพัฒนาอาชีพ 

1.ฟ้ืนฟูและพัฒนา
อาชีพเกษตรกร 
2.การเรียนรู้ในการ
ฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพ  
3.พัฒนาศักยภาพและ
ความเข้มแข็งองคก์ร
เกษตรกร 
4.พัฒนาความสามารถ
ในการบริหารจัดการ
ผลผลิตและการแปร
รูป 

ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกลุม่แตล่ะ
ประเภทให้เข้ามาส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้
กลุ่มมีความเข้มแข็งและย่ังยืน ดงัน้ี 
1. จัดประชุมองคก์รเพ่ือชี้แจงกระบวนการของ
โครงการและงบประมาณ 
2. จัดประชุมสมาชิกองค์กรเพ่ือชี้แจ้งการท าท า
แผน 
3. เก็บรวบรวมข้อมลู 
4. สรุปและวิเคราะห์ขอ้มูลสมาชิกองค์กร 
5. จัดเวทีน าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ 
6. ยกร่างแผนและโครงการ 
7. รับรองแผนและโครงการ 
8. ปรับปรุงแผนและโครงการตามมติความเห็นฃ
องท่ีประชุม 
9. น าเสนอแผนและโครงการฉบับสมบูรณ ์

1 
กล

ุ่ม 

1 
กล

ุ่ม 

1 
กล

ุ่ม 

1 
กล

ุ่ม หมู่ท่ี 1 - 11 -สนง.เกษตรอ าเภอ 
-สนง.เกษตรจังหวัด 
-อบต. 
-อบจ. 
-สนง.กองทุนฟืน้ฟู
และพัฒนาเกษตรกร 
-สภาเกษตรกรจังหวัด 
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โครงการ 
 
 

 
 

เหตุผล 

 
 

กิจกรรม 

 
 

กิจกรรมยอ่ย 

 
ระยะเวลาการด าเนนิการ 

 

 
พืน้ที่

ด าเนินการ 

 
หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง 

25
61

 
 

25
62

 

25
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25
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โครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมแปร
รูปและ
อุตสาหกรรมอาหาร
ครบวงจร  

เกษตรกรมีปัญหาในด้านการท า
การเกษตร อันเน่ืองมาจาก
ปัญหาด้านต่าง  ๆดงัน้ี 
1. ขาดการวางแผนการผลิตท่ีมี
คุณภาพและเหมาะสม 
 

1.เพ่ิมศักยภาพ
ผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจชุมชน 
เกษตรกร 
2.เพ่ิมศักยภาพการ
ผลิตเกษตรแปรรูปท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 
3.เตรียมความพร้อม
เข้าสู่ระบบมาตรฐาน
การผลิตสากล 
 
 
 
 
 
 

1. ส ารวจรวบรวมกลุม่อาชีพ 
2. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร 
3. จัดอบรมให้ความรูก้ารสร้างมลูค่าเพ่ิมสินคา้
เกษตรแปรรูปและการใช้บรกิารศุนย์ ICT  
4. ให้ค าปรึกษาแนะน าดา้นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการด าเนินธุรกิจ
เบ้ืองต้นโดยผู้เชี่ยวชาญ 
5. ทดสอบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑแ์ละ
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถเป็นรูปแบบท่ีไปใช้งานได้จรงิ 

90
 ร

าย
 

90
 ร

าย
 

90
 ร

าย
 

90
 ร

าย
 หมู่ท่ี 1 - 11 -อบต. 

-สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด 
-กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 
-สภาเกษตรกรจังหวัด 
 

 

 
 

โครงการ 
 
 

 
 

เหตุผล 

 
 

กิจกรรม 

 
 

กิจกรรมยอ่ย 

 
ระยะเวลาการด าเนนิการ 

 

 
พืน้ที่

ด าเนินการ 

 
หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง 

25
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โครงการขับเคลือ่น
การพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาแหล่ง
น้ าเพ่ือการเกษตร  

เกษตรกรมีปัญหาในด้านน้ า 
ดังน้ี 
1. น้ าเน่าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 
2. แหล่งน้ าสาธารณประโยชน์
ตื้นเขิน 
3. วัชพืชกีดขวางทางน้ า 
 

1.ปรับปรุงแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตร 
2.ขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาแหล่งน้ า 
 
 

1. สร้างจิตส านึกให้ชุมชนอนุรักษ์แหลง่น้ า 
2. จัดอบรมปรับแนวคิดการอนุรักษ์แหลง่น้ าและ
ฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลอง 
    2.1 กิจกรรมให้ประชาชนได้มสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองโดยใชก้้อน EM 
หรือจุลินทรีย์ช่วยปรับสภาพน้ าเสีย 
3. จัดตั้งกลุ่ม 
    3.1 เพ่ือวางแผนการใช้น้ า และการบริหาร
จัดการน้ า ระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานภาครัฐ 
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นผู้ประสานงาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    3.2 เพ่ือน าเสนอปัญหาการแก้ไขปัญหาน้ าเสีย
น้ าเค็มต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 
    3.3 เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน/
หน่วยงานภาครัฐ/หมู่บ้านจัดสรร/โรงงาน
อุตสาหกรรม 
4. ขุดลอก คูคลอง และก าหนดพ้ืนท่ีท้ิงขยะและ
น้ าเสียให้เหมาะสม 

 

 

    หมู่ท่ี 1 - 11 -สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
จังหวัด 
-ชลประทาน 
-อบต. 
-อบจ. 
-สภาเกษตรกร
จังหวัด 

 
 

 

 

 



 

 

30 แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลไทรใหญ่  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 

 
 

โครงการ 
 
 

 
 

เหตุผล 

 
 

กิจกรรม 

 
 

กิจกรรมยอ่ย 

 
ระยะเวลาการด าเนนิการ 

 

 
พืน้ที่

ด าเนินการ 

 
หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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25
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โครงการสง่เสริม
และผลกัดันการ
จัดตั้งกองทุนเพ่ือ
สวัสดกิารเกษตรกร  

เกษตรกรมีปัญหาในด้าน
สวัสดกิาร สิทธิเกษตรกรและ
การไม่ได้รับความเป็นธรรม ดังน้ี 
1. เกษตรกรยังขาดสวัสดิการ
ด้านการศกึษาของบุตรหลาน
เกษตรกร 
2. เกษตรกรขาดสวัสดิการใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 

1.ขับเคลื่อนกองทุน
เพ่ือสวัสดิการ
เกษตรกร 
 

1. จัดเวทีผลักดันนโยบายการจัดตั้งกองทุน 
2. จัดอบรมกิจกรรมให้ความรูแ้ก่เกษตรกร เรื่อง
กองทุนเพ่ือสวัสดิการเกษตรกร 
3. เสนอรัฐบาล เพ่ือจัดตัง้กองทุนส่งเสริม
ทุนการศึกษาให้บุตรเกษตรกรเรียนฟรีแก่บุตร
เกษตรกรท่ีเรียนดีแต่ยากจนได้เรียนถึงปริญญาตรี 
เพ่ือกลับมาพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในท้องถิ่น
ตนเอง 
4. แสวงหาแหลง่ทุนหรืองบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง
กับผลกระทบของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
    4.1 เพ่ือน าผลก าไรดังกล่าวมาขับเคลือ่น
กองทุนสวสัดิการเกษตรกรให้แก่เกษตรกร 
    4.2 เพ่ือเป็นเงินออมของเกษตรกร 
 
 

    หมู่ท่ี 1 - 11 - กองทุนออมแห่งชาติ 
- หน่วยงานใน
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
-อบต. 
-อบจ. 
-สภาเกษตรกรจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลไทรใหญ่  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลไทรใหญ่  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 

ภาพการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ/ต าบล เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2561 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทวีวัฒนา อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  

 

 

 



 

 

33 แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลไทรใหญ่  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 

 
 

 
 

 
 



 

 

34 แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลไทรใหญ่  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 

ภาพกิจกรรม 

การบูรณาการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร  

  โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีด าเนินการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการ

แก้ไขปัญหา พัฒนาและสนับสนุนกลุ่ม จ านวน 5 หน่วยงาน ดังนี้ 

  1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยดร.ปนิดา บรรจงศิริ และ 
นางชลธิชา นิวาสประกฤติ สร้างโอกาสให้เกษตรกร เข้าถึงบริการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งวิเคราะห์ 
และทดสอบผลิตภัณฑ์จากใบบัวบก ช่วยแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ พัฒนาทักษะและขีดความสามารถในการผลิต 
การแปรรูปด้วยระบบการจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานให้กับสินค้ายกระดับผู้ผลิต 
และตอบสนองความต้องการระดับท้องถิ่น  
 

 
 

 
 

 



 

 

35 แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลไทรใหญ่  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 

 
 

 
 

 
 



 

 

36 แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลไทรใหญ่  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 

  2. ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ร่วมขับเคลื่อนกลุ่มพัฒนาอาชีพ  
สร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการผลผลิต พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดการบูรณาการ
โครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ด้านการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต วงเงินงบประมาณ 30,000 บาท 

 

 
 

 



 

 

37 แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลไทรใหญ่  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 

  3. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ประสานงานกิจกรรมยกระดับโครงสร้างการผลิตใน
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร โดยให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการ
ด าเนินธุรกิจในเบื้องต้น วงเงินงบประมาณ 10,000 บาท 

 
 

 
 

 



 

 

38 แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลไทรใหญ่  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 

   4. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมขับเคลื่อนในการด าเนินโครงการ OTOP นวัตวิถี 

จังหวัดนนทบุรี ในการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว สร้างเวทีการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว 

  5. ส านักงานเกษตรอ าเภอไทรน้อย และองค์การบริหารส่วนต าบลไทรใหญ่ ได้ร่วมขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของกลุ่มในการบูรณาการโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ได้ร่วมขับเคลื่ อนกลุ่มย่อยใน
ชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร  การลดต้นทุน และการท าแผนธุรกิจกลุ่ม 
พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนการด าเนินการร่วมกัน และมีความพร้อมในการพัฒนากลุ่มเกษตรกร และจัดท า โครงการ

เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการงบประมาณ 300,000 บาท 

 
 

 

 

 



 

 

39 แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลไทรใหญ่  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 

 



 

 

40 แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลไทรใหญ่  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 

 



 

 

41 แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลไทรใหญ่  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 

 



 

 

42 แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลไทรใหญ่  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 

 


