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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 าให้สินค้าเกษตรกรและอาหารเคลื่อนย้ายผ่านกลไกการขนส่งได้
อย่างเสรี 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 
 

 



 
 

แผนพฒันาเกษตรกรรมระดบัต าบลบางแมน่าง อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 3 

 

บทที่ 2 

สภาพทั่วไปของต าบล 

 

ประวัติความเป็นมา  

  จากค าบอกเล่าของผู้หลักผู้ใหญ่ และคนเก่าแก่ในต าบลกล่าวว่า สมัยรัชกาลที่ 5 ก่อนการจัดตั้ง
อ าเภอบางใหญ่ และอ าเภอบางบัวทองขึ้น ตามหนังสือจดหมายเหตุ พ้ืนที่ ในเขตอ าเภอบางใหญ่ซึ่งแต่ก่อนเป็น
ต าบลบางใหญ่ อยู่ในเขตปกครองท้องที่ของอ าเภอบางบัวทอง ภายหลังมีราษฎรอาศัยอยู่เพ่ิมากขึ้น ประกอบกับ
พ้ืนที่ทีอ่ าเภอบางบัวทองมีขนาดใหญ่มาก ท าให้การดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
พระองค์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งอ าเภอขึ้นใหม่เพ่ือให้การบริหารราชการได้ทั่วถึงโดยแบ่งและตั้งอ าเภอบางบัวทอง 
และอ าเภอบางใหญ่ และได้เปิดที่ท าการทั้งสองในวันที่ 9 มีนาคม 2445 ซึ่งก่อนจะตั้งอ าเภอบางใหญ่ ได้ทรง
พระกรุณาให้จ้างแรงงานของประเทศราชประกอบด้วย มอญ เขมร ลาว มาท าการขุดคลองบางใหญ่ (ซึ่งแยกจาก
คลองอ้อมนนท์) ไปจบคลองโยงและอีกหลายๆ คลอง เพ่ือให้เกิดการชลประทานได้อย่างทั่วถึงอันเกิดประโยชน์
ต่อราษฎรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และใช้ส าหรับการคมนาคมของราษฎร จึงเกิดชุมชนขึ้นตามบริเวณ
คลองบางใหญ่ จึงได้จัดตั้งที่ท าการอ าเภอขึ้น ณ บริเวณวัดส้มเกลี้ยง หมู่ที่ 2 โดยครั้งนั้นให้เป็นกิ่งอ าเภอบางแม่
นาง ภายหลังก่ิงอ าเภอบางแม่นาง ได้ยกฐานะเป็นอ าเภอบางใหญ่ และได้ย้ายที่ว่าการอ าเภอไปอยู่บริเวณริมปาก
คลองบางใหญ่แยกคลองอ้อมนนท์ ภายหลังเป็นที่ท าการเทศบาลต าบลบางม่วง ปัจจุบันที่ท าการอ าเภอบางใหญ่
ได้ย้ายไปอยู่ที่บางใหญ่ซิตี้ ในต าบลเสาธงหิน บริเวณถนนรัตนาธิเบศร์ตัดกับถนนกาญจนาภิเษกและได้มีส่วน
ราชการต่างๆ ย้ายไปตั้งอยู่บริเวณนั้นด้วย และบริเวณแห่งนั้นได้เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนและหมู่บ้านจัดสรร 

  อ าเภอบางใหญ่ ได้แบ่งการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบต าบลนั้น โดยมีต าบลบางแม่นางเป็น
ต าบลหนึ่งที่อยู่ในเขตอ าเภอบางใหญ่ ตามที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เล่าว่าได้มาตั้งรากฐานบริเวณริมคลองบางใหญ่ และมี
ครอบครัวผู้หญิงและเด็กได้อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าว ส่วนผู้ชายก็จะออกไปรับจ้างจุดคลองขยายชลประทานเป็น
ระยะเวลานาน จึงมีแต่เพียงผู้หญิงและเด็กอยู่อาศัยไปบริเวณแนวคลองและท าการเกษตรกรรม โดยปะปนกับ
ชาวบ้านเดิมในต าบลในการท าเกษตรกรรม และอยู่ร่วมกันมาจนปัจจุบันนี้ จึงเรียกบริเวณนั้นว่าต าบลบางแม่นาง 
เพราะเป็นต าบลที่สมัยก่อนจะมีเด็กและผู้หญิงอาศัยอยู่มาก 
 

1. ข้อมูลทางกายภาพ 

 1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต  

  ต าบลบางแม่นาง อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอบางใหญ่ ประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด
นนทบุรี ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ที่ตั้งของพ้ืนที่อยู่ห่างจากถนนสายตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี (ถนนกาญจนา
ภิเษก) ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร พ้ืนที่ต าบลบางแม่นางอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางแม่นางมีเนื้อท่ีประมาณ 14.40 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,000 ไร่ 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต าบลบางคูรัดและต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

  ทิศใต ้   ติดต่อกับ  ต าบลบางใหญ่และต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
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  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ     ต าบลเสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ     ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
 

 1.2 ลักษณะสภาพภูมิประเทศ  

  ต าบลบางแม่นางมีสภาพพ้ืนที่ราบลุ่มต่ า มีล าคลองธรรมชาติไหลผ่าน รวมทั้งคลองชลประทาน 
ท าให้สภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่การเกษตรเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือ
จ าหน่าย  
 

ภาพแสดงที่ตั้งและอาณาเขต ของต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ ่จังหวัดนนทบุรี 
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  1.3 ลักษณะสภาพภูมิอากาศ 
   ต าบลบางแม่นาง มีสภาพอากาศร้อนชื้น ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์สภาพอากาศปกติ 

  1.4 ปริมาณการกระจายตัวของฝน 
   ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยในรอบปีของต าบลบางแม่นาง ประมาณ  10.80 มม. โดยจะมีการกระจาย
ตัวของฝนในช่วงแต่ละเดือนมากกว่า 120 มม. อยู่ 1 ช่วง คือ ประมาณเดือนกันยายน – พฤศจิกายน เดือนที่มี
ฝนตกมากที่สุด คือเดือนตุลาคม ซึ่งปริมาณน้ าฝนนี้จะไม่ส่งผลกระทบให้กับสวนไม้ผลและพืชผัก แต่จะมีผล
กับข้าวนาปี ซ่ึงจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ท าให้ข้าวมีความชื้นสูง 

 1.5 แหล่งน้ า  ต าบลบางแม่นางมีคลอง 23 แห่ง 

ล าดับ ชื่อคลอง หมู่ที่ หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

คลองบางใหญ่ 
คลองบางกระบือ 
คลองขื่อลัด 
คลองบางไทร 
คลองบางโค 
คลองบางกระยี่ 
คลองวัดหลังบาง 
คลองบางแม่นาง 
คลองเจริญสุข 
คลองรางเสือปลาใหม่ 
คลองรางเสือปลาเก่า 
คลองเจดีย์ 
คลองตาซ้อน 
คลองถนนรถ 
คลองตาด่อน 
คลองบางคูลัด 
คลองวาเดียว 
คลองวัดพระนอน 
คลองบางไผ่ 
คลองบางน้อย 
คลองตาอินทร์ 
คลองจิก 
คลองตาเสม 

1,2,3,7,14 
1,4,15 

4 
4,5,6,10,11 
5,12,13,14 

2 
5 

5,6 
6,7,9 
10 
4 

10,11 
10 

4,9,10 
7,8,9 
7,8,9 
4,9 
3 

11 
13 
10 
6 

6,9 

เป็นคลองขนาดใหญ่ใช้ส าหรับคมนาคม/เกษตรกรรม 
เป็นคลองขนาดกลางใช้ส าหรับคมนาคม/
เกษตรกรรม 
เป็นคลองเกษตรกรรม 
เป็นคลองเกษตรกรรม 
เป็นคลองเกษตรกรรม/คมนาคม 
เป็นคลองเกษตรกรรม 
เป็นคลองเกษตรกรรม 
เป็นคลองเกษตรกรรม 
เป็นคลองเกษตรกรรม 
เป็นคลองเกษตรกรรม 
เป็นคลองเกษตรกรรม 
เป็นคลองเกษตรกรรม 
เป็นคลองเกษตรกรรม 
เป็นคลองเกษตรกรรม 
เป็นคลองเกษตรกรรม 
เป็นคลองเกษตรกรรม 
เป็นคลองเกษตรกรรม 
เป็นคลองเกษตรกรรม 
เป็นคลองเกษตรกรรม 
เป็นคลองเกษตรกรรม 
เป็นคลองเกษตรกรรม 
เป็นคลองเกษตรกรรม 
เป็นคลองเกษตรกรรม 
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แหล่งน้ าธรรมชาติและชลประทาน มีคลองธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ของต าบลและในปัจจุบันประชากร 
จ านวน 19,853 ครัวเรือนได้บริโภคน้ าประปาจากการประปานครหลวง สาขาบางบัวทอง  

 1.6 ชุด/กลุ่มดินและความเหมาะสมของดิน 

  ดินและสมรรถนะของดิน ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 2 คือ ชุดดินบางเขน (Bang Khen 
Series: Bn) กลุ่มชุดดินที่ 3 คือ ชุดดินบางกอก (Bangkok Series: Bk) และกลุ่มชุดดินที่ 8 คือ ชุดดินธนบุรี 
(Tb) 

กลุ่มชุดดินที่ 2 
ชุดดินบางเขน (Bang Khen Series: Bn) 

 

 การก าเนิด เกิดจากตะกอนน้ ากร่อยพามาทับถมอยู่บนที่ลุ่มน้ าเคยท่วมถึงสภาพพ้ืนที่ ราบเรียบ
ถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % อยู่สูง 2-4 เมตรจากระดับน้ าทะเลการระบายน้ าเลว การไหลบ่า
ของน้ าบนผิวดินช้า การซึมผ่านได้ของน้ าช้า พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดินท านา  ลักษณะและ
สมบัติของดิน เป็นดินลึกดินบนเป็นดินเหนียว สีเทาเข้มมีจุดประสีน้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกลาง (pH 
7.0) ดินบนตอนล่าง เป็นดินเหนียวสีเทาถึงสีเทาปนน้ าตาลอ่อนจุดประสีน้ าตาลแก่ ดินบนมีสีเทาเข้มหรือสีด า มี
จุดประสีน้ าตาลแก่หรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.5) ดินล่างตอนล่างเป็นดินเหนียว มี
สีน้ าตาลปนเทาหรือสีเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.5) มีจุดประสีเหลืองปนน้ าตาลและสีแดงดินล่าง
ลึกลงไปจะพบดินเลนสีน้ าเงิน มีปริมาณก ามะถันต่ า จะพบรอยถูไถและผลึกยิปซัม 

ลักษณะเด่น : 

กลุ่มดินเหนียวลึกมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก อาจพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารประกอบก ามะถันลึก
กว่า 100 ซม. จากผิวดิน การระบายน้ าเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

ปัญหา :   

ดินเป็นกรดจัดมาก ท าให้เกิดการตรึงธาตุอาหารและปลดปล่อยสารที่เป็นพิษต่อพืช โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้ง
แข็งและแตกระแหง ท าให้ไถพรวนยาก คุณภาพน้ าเป็นกรดจัดมาก ขาดแคลนแหล่งน้ าจืดและน้ าท่วมขังในฤดูฝน  
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แนวทางการจัดการ : 

ปลูกข้าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ลดและควบคุมความเป็นกรดจัดมากของดินด้วยวัสดุปูน 500 
กิโลกรัม/ไร่ หว่านให้ทั่วแปลงปลูก ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกัน
หรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
น้ าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด า 35-40 วัน พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ าหรือ
ท านาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว ไถกลบตอซังและท าร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วย
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า 

ปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร มีคันดินอัดแน่น
ล้อมรอบ ก่อนยกร่อง ควรแยกหน้าดินมาทับบนดินที่ขุดมาจากร่องคูน้ า หว่านวัสดุปูน 500 กิโลกรัม/ไร่ บนสัน
ร่องและร่องคูน้ า ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า หรือขุดหลุม
ปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับวัสดุปูน 
5 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก ไว้ใช้ในช่วงที่พืช
ขาดน้ า ล้างและควบคุมไม่ให้ดินเกิดกรดเพิ่มขึ้น เมื่อดินเป็นกรดเพิ่มขึ้น หว่านด้วยวัสดุปูน 500 กิโลกรัม/ไร่ 

กลุ่มชุดดินที่ 3 
ชุดดินบางกอก (Bangkok Series: Bk) 

  

ลักษณะเด่น : 

กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนน้ ากร่อย อาจพบชั้นดินเลนของตะกอนน้ าทะเลที่ไม่มีศักยภาพก่อให้เกิด
เป็นดินกรดก ามะถันภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้ าเลว 
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 

ปัญหา : 

โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็งและแตกระแหง ท าให้ไถพรวนยาก บางพื้นที่อาจพบชั้นดินเลนที่มีเกลือสะสมอยู่ใน
ดินล่าง และน้ าท่วมขังในฤดูฝน ท าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ า 



 
 

แผนพฒันาเกษตรกรรมระดบัต าบลบางแมน่าง อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 8 

 

แนวทางการจัดการ : 

ปลูกข้าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด 
(หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์) 
ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด า 35-40 วัน พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้
ในช่วงที่ข้าวขาดน้ าหรือท านาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยท าร่องแบบเตี้ย 
ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 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. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 

กลุ่มชุดดินที่ 8 
ชุดดินธนบุรี (Tb) 

  

 กลุ่มชุดดินที่มีการยกร่อง เพ่ือเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินจากนาข้าวเป็นพืชผักหรือไม้ผล ท าให้
ลักษณะและสมบัติดินในแต่ละพ้ืนที่ไม่สม่ าเสมอ ขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติดินเดิมก่อนมีการยกร่องและวิธีการ
เตรียมแปลงปลูก โดยทั่วไปจะน าดินชั้นล่างที่มีโครงสร้างแน่นทึบ ความอุดมสมบูรณ์ต่ ามาก ชั้นดินที่เป็นกรด
รุนแรงมากหรือเป็นดินเค็มมาไว้ที่ผิวดิน ท าให้ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช จ าเป็นต้องมีปรับปรุงดินด้วย
อินทรียวัตถุ แก้ไขความเป็นกรดรุนแรงมากหรือความเค็มของดิน ก่อนที่จะมีการปลูกพืช มีระบบป้องกันน้ าท่วม
และควบคุมระดับน้ าในร่องระหว่างแปลงปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินมีความหลากหลายในส่วนของพ้ืนที่พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย รวมถึง
การมีโครงสร้างพื้นฐานที่ต่อเนื่องกัน และส่งผลให้การใช้ประโยชน์ที่ดินมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีความเจริญขึ้น
อย่างมากสภาพพ้ืนที่และแหล่งน้ าที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรม ท าให้ประชากรของต าบลบางแม่นางมี
พ้ืนฐานอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้าง
สมบูรณ์  

 แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

 การใช้ประโยชน์ที่ดินด้านพาณิชยกรรมในภาพรวม มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและในด้านอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรที่จะสามารถคงอยู่ได้ด้วยการบริหารจัดการในอนาคต แนวโน้มในด้านอุตสาหกรรม
การบริการและการท่องเที่ยว จะเพ่ิมขึ้นทดแทนในส่วนของภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพ่ือรองรับประชากรที่จะ
เพ่ิมขึ้น และการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมที่เพ่ิมมากขึ้นในพ้ืนที่ และการใช้ประโยชน์ที่ดินภาคเกษตรกรรม มี
แนวโน้มลดลงโดยปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยมากชิ้น รวมทั้งการเป็นพ้ืนที่รองรับการ
บริการด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการอยู่อาศัย                                                                       

 1.7 ระบบบริการพื้นฐาน 

 การคมนาคมขนส่ง 

 ทางบก มีถนนที่ใช้เดินทางภายในต าบล ได้แก่ 

เส้นทาง 
 

1. ถนนสายหลัก 

    ถนนตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี   (ถนนกาญจนาภิเษก)   ขนาด 12 ช่องทางการจราจร 

2. ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแม่นาง 

     - ถนนลาดยาง       จ านวน    4  สาย     ระยะทาง    7.30    กิโลเมตร 
     - ถนนคอนกรีต      จ านวน  43  สาย     ระยะทาง  22.75    กิโลเมตร 
     - ถนนลูกรัง          จ านวน    -  สาย      ระยะทาง        -      กิโลเมตร 
     - หินคลุก             จ านวน    5  สาย     ระยะทาง    1.368  กิโลเมตร 

3. ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงท้องถิ่น (ทางหลวงชนบท) 

     - ถนนลาดยาง       จ านวน    3  สาย     ระยะทาง  13.50  กิโลเมตร 

 

 ทางน้ า ประชาชนบางส่วนยังคงใช้เรือในการสัญจรไปมาโดยเฉพาะประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่
รมิน้ าล าคลอง เส้นทางทางน้ าที่ใช้คลองบางใหญ่และคลองย่อยบางส่วน 

 1.8 การไฟฟ้า  
  ประชากรจ านวน 19,853 ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้โดยไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่ 
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 1.9 การประปา 

   ประชากรจ านวน 19,853 ครัวเรือน มีน้ าประปาใช้ โดยมีประปาบาดาลหมู่บ้าน (บางหมู่บ้าน) 
และประปานครหลวง 
  

2. ข้อมูลด้านสังคม 

 2.1 จ านวนประชากรและครัวเรือน 

 ประชากรต าบลบางแม่นาง มีประชากรรวม 40,198 คน แยกเป็นชาย 18,380 คน เป็นหญิง 
21,818 คน และมีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 19,853 ครัวเรือน  

 

ตารางแสดงจ านวนประชากรและครัวเรือน 
 

หมู่ที่ 

 

ชื่อหมู่บ้าน 
พื้นที่ จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน ตารางวา ไร ่ ชาย หญิง รวม 

1 บ้านบางกระบือ 20,000 50 235 304 539 350 

2 บ้านบางกระยี่ 147,600 369 498 608 1,106 469 

3 บ้านคลองบางทอง 12,800 32 446 555 1,001 547 

4 บ้านหนองกางเขน 592,800 1,482 3,622 4,265 7,887 3,604 

5 บ้านวัดหลังบาง 58,000 145 963 1,029 1,965 1,321 

6 บ้านคลองบางไทร 100,400 306 104 127 231 116 

7 บ้านโรงหมู่ 260,000 650 627 752 1,379 555 

8 บ้านตลาดบางคูรัด 103,200 258 55 62 117 33 

9 บ้านคลองบางคูรัด 460,000 1,150 251 301 552 373 

10 บ้านดอนลาดตะค้าน 616,000 1,540 3,926 4,540 8,466 4,197 

11 บ้านคลองบางไทร 494,000 1,235 1,660 2,011 3,671 1,790 

12 บ้านบางโค 504,800 1,262 1,983 2,081 4,564 2,200 

13 บ้านบางน้อย 132,000 330 258 285 543 255 

14 บ้านวัดบางโค 64,800 162 550 650 1,200 513 

15 บ้านปลายคลองบางกระบือ 117,600 294 999 1,251 2,250 1,298 

16 บ้านปลายคลองบางกระบือ 1 20,000 50 1,042 1,271 2,313 981 

17 บ้านปลายคลองบางกระบือ 2 24,000 60 975 1,240 2,215 1,054 
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18 บ้านปลายคลองบางกระบือ 3 24,000 60 213 286 499 227 

รวม 3,600,000 9,000 18,380 21,818 40,198 19,853 
 

 

ตารางแสดงครัวเรือนเกษตรกร 
 

 

หมู่ที่ 

 

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนครัวเรือน

เกษตรกร 
ร้อยละจ านวนครัวเรือน

เกษตรกร 

1 บ้านบางกระบือ 26 7.69 

2 บ้านบางกระยี่ 34 18.09 

3 บ้านคลองบางทอง 35 97.22 

4 บ้านหนองกางเขน 82 46.07 

5 บ้านวัดหลังบาง 65 55.56 

6 บ้านคลองบางไทร 91 102.25 

7 บ้านโรงหมู่ 56 90.32 

8 บ้านตลาดบางคูรัด 35 194.44 

9 บ้านคลองบางคูรัด 47 64.38 

10 บ้านดอนลาดตะค้าน 56 25.69 

11 บ้านคลองบางไทร 37 5.25 

12 บ้านบางโค 84 51.22 

13 บ้านบางน้อย 43 26.88 

14 บ้านวัดบางโค 20 7.12 

15 บ้านปลายคลองบางกระบือ 12 5.13 

16 บ้านปลายคลองบางกระบือ 1 43 15.03 

17 บ้านปลายคลองบางกระบือ 2 24 6.96 

18 บ้านปลายคลองบางกระบือ 3 19 7.63 

รวม 809 45.94 

 ที่มา : ระบบจัดเก็บและน าเสนอข้อมูล ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
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 2.2 การปกครอง มีจ านวนหมู่บ้าน 18 หมู่บ้าน และรายชื่อผู้น า ดังนี้ 

หมู่บ้าน ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. บ้านบางกระบือ นายภควิน รักแจ้ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 

2. บ้านบางกระยี่ นายโผน ทับทั่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 

3. บ้านคลองบางทอง นางกาญจนา ขาวเขียว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 

4. บ้านหนองกางเขน น.ส.เพียงจันทร์ คล้ายส าเนียง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 

5. บ้านวัดหลังบาง นายวีระวัฒน์ โตเข็ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 

6. บ้านคลองบางไทร นายชิต ทองอยู่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 

7. บ้านโรงหมู่ นายชัญชิต ดีสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 

8. บ้านตลาดบางคูรัด นายสุชิน มามีทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 

9. บ้านคลองบางคูรัด นายประสาน เกตุส ี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 

10. บ้านดอนลาดตะค้าน นายพิษณ ุ สันติเมธี ก านันต าบลบางแม่นาง 

11. บ้านคลองบางไทร นายโกวิทย์ เรืองอ่อน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 

12. บ้านบางโค นายด ารงฤทธิ์ บุญอ่ิม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 

13. บ้านบางน้อย นายขวัญชัย บัวลอย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 

14. บ้านวัดบางโค น.ส.วนัสนันท์ คงมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 

15. บ้านปลายคลองบางกระบือ นายสมศักดิ ์ อินทร์จันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 

16. บ้านปลายคลองบางกระบือ 1 นายไตรภพ แบนไทย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 

17. บ้านปลายคลองบางกระบือ 2 นายฐานะ เพชรกระจาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17 

18. บ้านปลายคลองบางกระบือ 3 นางเรียม นาควังสากุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18 
 

 ด้านการบริหารงาน และสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางแม่นาง นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางแม่นาง เป็นผู้บริหารงาน 

ตารางแสดงรายชื่อผู้บริหารงานต าบลบางแม่นาง 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นางศศิธร  นกทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางแม่นาง 

2. นายโสภณ ฉิมช้าง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางแม่นาง 

3. นายสมพงค ์ คงมี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางแม่นาง 
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 ด้านการเมือง ต าบลบางแม่นาง มีเขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 18 หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ที่มาจากการเลือกตั้ง หมู่บ้านละ 2 คน และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน รวม
ทั้งสิ้น 37 คน ประกอบไปด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

ตารางแสดงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางแม่นาง 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางสาววิไล อินทร์แก้ว ประธานสภา อบต. หมู่ที่ 5 

2 นายสถาพร ค าหวาน รองประธานสภา อบต. หมู่ที่ 3 

3 นางอรุณี สุทธิเวช เลขานุการสภา อบต. ปลัดอบต.บางแม่นาง 

4 นายพยนต์ รักแจ้ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 

5 นายชาติ วรรณภาพร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 

6 นายณรงค์ศักดิ์ สินแดง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 

7 นายวันชัย โนรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 

8 นางสาวสมบัติ บุญเที่ยง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 

9 นายอ าพล ศรีกระหนก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 

10 นางปวีณา แย้มอรุณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 

11 นายสมชาติ พ่ึงชื่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 

12 นางสาวนภัสสรณ์ สมคิด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 

13 นายวิวัฒน ์ เสนีย์วงศ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 

14 นางเรียม ดีสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 

15 นายไพบูลย์ เพ็ชรรอด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 

16 -ว่าง- สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 

17 นายสมชาย มามีทรัพย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 

18 นายสมชาย อุปมา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 

19 -ว่าง- สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 

20 นายสมพร เชิญผึ้ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่10 

21 นายชนะ คุ้มหรั่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 

22 นายบุญชู โตเอ่ียม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 
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23 นายสมเกียรติ รักค า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 

24 นายจรัญ ดีอ่ า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 

25 นายไสว นกทรัพย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 

26 นายสัมพันธ์ ศรีสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 

27 นายเอนก พุ่มเหล็ก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 

28 นายพิเชษฐ์ ใจสอาด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 

29 นายสันต์ แก่นเรือง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 

30 นายอรรถชัย อินจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 

31 นายวุฒิชัย แพงสีแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 

32 นายด าเนิน ญาณโรจน์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16 

33 นางเบญจมาศ แก้วรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16 

34 นางสาวสุธาวรรณ์ วังลึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17 

35 นางจิดาภา หมวกไหม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17 

36 นายจิรพัฒน์ โฉมฉลวย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 18 

37 นายมนัส นาควังสากุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 18 
 

 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  

ตารางแสดงรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อ าเภอบางใหญ่) 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายสืบพงษ ์ จิตวิมลนิมิต รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 2 

2. นายชะโอด หลาบเจริญ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

3. นายสมเจตน์ กลัดเล็ก สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 
 

 คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลบางแม่นาง 

ตารางแสดงรายชื่อคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลบางแม่นาง 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายชัญชิต ดีสวัสดิ์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลบางแม่นาง 

2. นางนารี ปานกล่ า คณะผู้ปฏิบัติงาน 
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3. นายโผน ทับทั่ง คณะผู้ปฏิบัติงาน 

4. นางสาวเพียงจันทร์ คล้ายส าเนียง คณะผู้ปฏิบัติงาน 

5. นายโกวิทย์ เรืองอ่อน คณะผู้ปฏิบัติงาน 

6. นายวีรวัฒน์ โตเข็ม คณะผู้ปฏิบัติงาน 

7. นายด ารงฤทธิ์ บุญอ่ิม คณะผู้ปฏิบัติงาน 

8. นายอ านาจ ชื่นแขก คณะผู้ปฏิบัติงาน 

9. นางสาวเรียม นาควังสากุล คณะผู้ปฏิบัติงาน 

10. นางสาววนัสนันท์ คงมี คณะผู้ปฏิบัติงาน 

11. นายสุชิน มามีทรัพย์ คณะผู้ปฏิบัติงาน 

12. นายอ านาจ พุกปัญญา คณะผู้ปฏิบัติงาน 

13. นางกาญจนา ขาวเขียว คณะผู้ปฏิบัติงาน 

14. นายสังเวียน ดีสวัสดิ์ คณะผู้ปฏิบัติงาน 

15. นางสาวสุนิษา ทองคุ่ย คณะผู้ปฏิบัติงาน 

16. นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต เลขานุการคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลบางแม่นาง 
\ 

 2.3 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 การนับถือศาสนา 

 -  ประชากรนับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด จ านวน 3 วัด  ได้แก่  วัดบางโค วัดส้มเกลี้ยง และวัดดอนสะแก 

 ประเพณีและงานประเพณี 

 ประเพณีวันสงกรานต์  ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย ประชากรในต าบลบางแม่นาง ในประเพณี
สงกรานต์จะมีการสรงน้ าพระ รดน้ าขอพรผู้สูงอายุและญาติผู้ใหญ่ 

 วันส าคัญทางศาสนา   

 วันเข้าพรรษา  มีการท าบุญและหล่อเทียนพรรษา เพื่อน าถวายให้แก่วัดต่างๆ เพ่ือให้พระสงฆ์ได้
ใช้ในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมในช่วงระยะเวลาที่ต้องจ าวัดในระหว่างเข้าพรรษา 

 วันมาฆบูชา  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์ และเป็นวันที่พระสงฆ์ จ านวน 
1,250 รูป ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้มาร่วมประชุมโดยมิได้นัดหมาย ซึ่งจะมีพิธีท าท าบุญตักบาตรและมีการ
เวียนเทียนรอบอุโบสถ 
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 2.4 การศึกษา 

 ข้อมูลด้านสถานศึกษาภายในต าบลบางแม่นาง 

 1. โรงเรียนอนุบาล – ประถมศีกษา  จ านวน  1  แห่ง 

 2. โรงเรียนอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน  1  แห่ง 
 

 

ชื่อโรงเรียน 

 

ที่ตั้ง 
จ านวนนักเรียน จ านวนครู

ในสังกัด 
จ านวนครู
จ้างสอน อนุบาล ประถม มัธยมต้น รวม 

โรงเรียนชุมชนวัดบางโค 

โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ 

1/2 หมู่ที่ 14 

7/1 หมู่ที่ 10 

113 

55 

387 

110 

147 

- 

647 

165 

27 

8 

22 

12 
  

 ห้องสมุดหมู่บ้าน/ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

  พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ชาวบ้านวัดบางโค 

 ศูนย์เยาวชนต าบล 

  จ านวน 1 แห่ง โรงเรียนชุมชนวัดบางโค 

 2.5 สาธารณสุข 

สถานบริการสาธารณสุข 

ประเภท จ านวน 

โรงพยาบาล 
ส านักงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางแม่นาง 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองกางเขน 

- 
- 

2  แห่ง 

 

 2.6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 ต าบลบางแม่นาง มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 12 กลุ่ม ดังนี้ 
 

รหัสทะเบียน 
 

 

ชื่อ 
 

ที่ตั้ง 
 

เบอร์โทรศัพท์ 

 

1-12-03-02/1-0002 

1-12-03-02/1-0003 

1-12-03-02/1-0004 

 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรไร่นาสวนผสม ต.บางแม่นาง 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางแม่นาง 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีฝึกอาชีพบางแม่นาง 

 

24 หมู่ที่ 11 

24/1 หมู่ที่ 11 

66/37 หมู่ที่ 6 

 

08-92419429 

02-9270841 

02-9032033 
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รหัสทะเบียน 
 

 

ชื่อ 
 

ที่ตั้ง 
 

เบอร์โทรศัพท์ 

1-12-03-02/1-0005 

1-12-03-02/1-0007 

1-12-03-02/1-0008 
 

1-12-03-02/1-0009 
 

1-12-03-02/1-0010 

1-12-03-02/1-0011 

1-12-03-02/1-0012 

1-12-03-02/1-0023 

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปเพื่อสุขภาพไอยสวรรค์ 

วิสาหกิจชุมชนก าไลลูกปัด 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านปลายคลองบาง
กระบือ 

วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์บ้านปลายคลองบาง
กระบือ 1 

วิสาหกิจชุมชนพฤกษาใยบัว 

วิสาหกิจชุมชนเปมิกา ผ้าลายไทย 

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปบางใหญ่ 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดฟางภูฐาน หมู่ที่ 18 

40/212 หมู่ที่ 11 

67/814 หมู่ที่ 17 

75/114 หมู่ที่ 15 

 

67/1195 หมู่ท่ี 16 
 

59/261 หมู่ที่ 4 

88/29 หมู่ที่ 2 
 

1/107 หมู่ที่ 15 

18/1 หมู่ที่ 18 

02-5925390 

08-90391330 

08-30450465 

 

08-19185495 
 

08-67678382 

08-23304535 

08-85001186 

08-32239753 

 

 2.7 กลุ่มองค์กร / กลุ่มอาชีพ / กลุ่มต่างๆ ในต าบลบางแม่นาง 

 ต าบลบางแม่นาง มีกลุ่มองค์กร กลุ่มอาชีพ และกลุ่มต่างๆ จ านวน 21 กลุ่ม ดังนี้ 

   1. ชมรมรักษ์สุขภาพ หมู่ 7 เด็ดสะระตี่   

   2. ชมรม PE แอโรบิคพาร์ค (พระราม 5 – บางใหญ)่ หมู่ที่ 3 

   3. ชมรมสร้างสุขภาพ หมู่ที่ 15,16 

   4. ชมรมสร้างสุขภาพ หมู่ที่ 17 

   5. ชมรมแอโรบิกหมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ 4 หมู่ที่ 4 

   6. ชมรมแอโรบิกหมู่บ้านพฤกษา 18/1 หมู่ที่ 4 

   7. ชมรมกายบริหารลมปราณสดใส (ไทเก๊ก) 

   8. ชมรมกีฬาฟุตบอลหมู่บ้านพระปิ่น 3 

   9. ชมรมแอโรบิกหมู่บ้านพฤกษา 21 

   10. ชมรม อสม.ต าบลบางแม่นาง 

   11. กลุ่มเครื่องประดับรัตนชาติจากคริสตรัล หมู่ที่ 1 

   12. กลุ่ม อสม.ต าบลบางแม่นาง 

   13. กลุ่มสตรีฝึกอาชีพบางแม่นาง กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่ที่ 17 

   14. ศูนย์ อปพร.จ านวน 4 ศูนย ์
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   15. กลุ่มอาชีพผลิตน้ าดื่ม (ตราแหวนเพชร) 

   16. กลุ่มชมรมผู้สูงอายุต าบลบางแม่นาง 

   17. ชมรมแอโรบิกหมู่บ้านสิริการนต์บางใหญ่ หมู่ที่ 10 

   18. ชมรมรักษ์สุขภาพพฤกษา 14 A หมู่ที่ 11 

   19. ชมรมส่งเสริมสุขภาพลีลาศ 3 วัย หมู่ที่ 4 

   20. ชมรมส่งเสริมสุขภาพการเต้นลีลาศและบาสสโลป หมู่ที่ 16,17,18 

   21. กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบางแม่นาง 
 

 2.8 รายช่ือผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 ต าบลบางแม่นาง มีรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 8 ราย ดังนี้ 

 
ชื่อ 
 

 
ชื่อผลิตภัณฑ์ มผช. 

 

เลขที่
ใบรับรอง 

 

 

วันที่ออก
ใบรับรอง 

 

ใบรับรอง
หมดอายุ 

 
เบอร์โทรศัพท์ 

 
 

กลุ่มสตรฝีึกอาชีพบางแม่นาง 
 
 

 
 
 
 

นางมิ่งพันธ์ ตันปาสิริพัฒน์ 
 
 
 
 

น.ส.วิมลศิริ ชินวงษ์พรม 
 
 
 
 

น.ส.สมุนทิพย์ สุวรรณวิจติร 
 
 
 

น.ส.สมุล สิทธิฤทัย 
 
 

 

 
 

1. ผลิตภณัฑส์มุนไพรปรบั
กลิ่นอากาศชนิดเหลว  
842/2553 
 

2. ผลิตภณัฑส์มุนไพรปรบั
กลิ่นอากาศ  454/2553 
 
 

1. งานประดิษฐ์จากผ้า  
196/2553 
 
 

1. ผลิตภณัฑเ์ครื่องเงิน 
23/2549  
 
 

1. ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุ
แปรรูป 25/2546 
 
 

1. กระเป๋าผ้า 417/2558 
 
 

 

 
 

57009-
29/842 

 
 

57010-
36/454 

 
 

59745-
1153/196 

 
 

57111-
302/23 

 
 

62450-
2631/25 

 
 

63782-
1168/417 

 

 

 
 

28 พ.ค. 2558 
 
 
 

28 พ.ค. 2558 
 
 
 

21 ต.ค. 2558 
 
 
 

28 พ.ค. 2558 
 
 
 

2 ส.ค. 2559 
 
 
 

25 ต.ค. 2559 
 
 

 

 
 

27 พ.ค. 2561 
 
 
 

27 พ.ค. 2561 
 
 
 

20 ต.ค. 2561 
 
 
 

27 พ.ค. 2561 
 
 
 

1 ส.ค. 2562 
 
 
 

24 ต.ค. 2562 
 
 

 

 
 

08-17541649 
 
 
 

 
 
 
 

08-06514116 
 
 
 

09-86718510 
 
 
 

09-09355856 
 
 
 

0-8312-3397 
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ชื่อ 
 

 
ชื่อผลิตภัณฑ์ มผช. 

 

เลขที่
ใบรับรอง 

 

 

วันที่ออก
ใบรับรอง 

 

ใบรับรอง
หมดอายุ 

 
เบอร์โทรศัพท์ 

 

นาย ชัชชัย อดิตโต 
 
 
 
 

นายนิธิศักดิ์ โชคนิติวรนันท์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายบัญญตัิ บุญเลิศ 
 

 

1. เครื่องประดับหินส ี
421/2547 
 
 

1. งานประดิษฐ์จากผ้า 
196/2553 
 

2. หมอนหนุนศีรษะ 
381/2547 
 

3. หมอนข้าง 
1106/2548 
 
 

1. ผลิตภณัฑ์ศลิปะบนเมล็ด
ข้าวสาร 425/2547 
 
 

 

60477-
675/421 

 
 

56299-
1076/196 

 

56297-
262/381 

 

56296-
30/1106 

 
 

54078-
4/425 

 

18 ม.ค. 2559 
 
 
 

25 ก.พ. 2558 
 
 

25 ก.พ. 2558 
 

 
25 ก.พ. 2558 

 
 
 
 

4 ธ.ค. 2557 
 

 

17 ม.ค. 2562 
 
 
 

24 ก.พ. 2561 
 
 

24 ก.พ. 2561 
 

 
24 ก.พ. 2561 

 
 
 

3 ธ.ค. 2560 

 

0-8312-3397 
 
 

08-16147409 
 

08-75028412 
 
 
 

 
 
 

08-46631962 

 

 2.9 สินค้า OTOP 
 ต าบลบางแม่นาง มีสินค้า OTOP ดังนี้ 

 

รหัส OTOP/รหัสสินค้า 
 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 

 

ปี 

 

สถานที่จ าหน่าย 

 

เบอร์โทรศัพท์ 

120302-A003 
120302-A213 
120302-A214 
120302-A603 
120302-A701 
120302-A303 
120302-A304 
120302-A305 
120302-A306 
120302-A307 
120302-A108 
120302-A504 

 

 

 

ของใช้ ของประดับ
ตกแต่งและของที่ระลึก 
- ศิลปะสลักช่ือบนเมล็ด
ข้าวสารในหลอดแก้ว 
- สร้อยคอเมล็ดข้าว
แกะสลัก 

-ดอกไม้เมล็ดข้าวแกะสลัก 
- ต่างหูเมล็ดข้าว 
- สร้อยข้อมือเมล็ดข้าว 
- เมล็ดข้าวแกะสลัก 
- ที่ห้อยโทรศัพท์เมลด็ข้าว 
 
 
 

2549 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มศิลปะหลักชื่อบนข้าวสาร
หลอดแก้ว 67/951 หมู่ที่ 16 บ้าน
พระปิ่น 3 
ต.บางแม่นาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

02-9032598 
08-46631962 
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รหัส OTOP/รหัสสินค้า 
 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 

 

ปี 

 

สถานที่จ าหน่าย 

 

เบอร์โทรศัพท์ 

120302-C101 
120302-C102 

 
 
 

120302-SA001 
120302-SA004 

 
 
 

 
 

120302-SD002 
 
 
 
 

 
120302-SF001 

 

ของใช้ ของประดับ
ตกแต่งและของที่ระลึก 
- ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า
ใยบัว 
 
ของใช้ ของประดับ
ตกแต่งและของที่ระลึก 
- เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว
ล้อมเพชร 
- เครื่องประดับหินส ี
 
สมุนไพร 
- ผลิตภัณฑ์พอกหน้า 
 
 

 
ประเภทเสื้อ (ชุดสตรี) 

- 
 
 
 
 

2559 
 
 
 
 

 
2555 

 
 
 

2555 

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์  67/1195 
หมู่ที่ 16 ม.พระปิ่น 3 ต.บางแม่นาง 
 
 
 
ร้านเกรซ 39/155 หมู่ที่ 10 บ้าน
ดอนลาดตะโหนด ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณ 
ต.บางแม่นาง 
 
 
 

เครื่องส าอางไอยสวรรค์ 40/212 
หมู่ที่ 11 บ้านพฤกษา 14 ถ.บางไผ่-
หนองเพรางาย ต.บางแม่นาง  

 
ประเภทเสื้อ (ชุดสตรี) 98/135  
หมู่ที่ 10 ต.บางแม่นาง 

02-9033141 
 
 
 
 

08-16147409 
08-13080588 

 
 
 

08-16657577 

 
 
 

08-69039230 

 

3. ข้อมูลทางชีวภาพ 

 3.1 พันธุ์พืชท่ีปลูก / พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ การใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกต าบลบางแม่นาง แบ่งได้
ดังนี้   ระบบการผลิตพืช  

    การท านา  มีการหว่านแบบนาหว่านน้ าตม ทั้งฤดูนาปี นาปรัง ซึ่งมีพ้ืนที่ทั้งหมด 4,785 ไร่  
ผลผลิตเฉลี่ย 800 กก./ไร่ 

    การท าสวนไม้ผล - ไม้ยืนต้น  มีพ้ืนที่ 1,394 ไร่ เป็นลักษณะสวนผสมผสาน คือ หลายๆ 
อย่าง ในพื้นที่เดียวกัน เช่น มะม่วง, กล้วย, มะพร้าว, ล าไย, ขนุน 

    ไม้ดอก - ไม้ประดับ มีพ้ืนที่ 765 ไร่   

    พืชผัก มีพ้ืนที่ปลูกผัก 417 ไร่  

 3.2 พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ แมลงพ้ืนเมือง 

    พันธุ์พืชพ้ืนเมือง  ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่จะให้พันธุ์พืชเป็นพันธุ์ส่งเสริม   
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 3.3 ระบบการผลิต 
  ระบบการผลิตพืช สัตว์และประมงของเกษตรกรต าบลบางแม่นางจะมีการผลิตตลอดปีสลับ
หมุนเวียน 

ปฏิทินกิจกรรมในการดูแลปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 

 
ชนิดพืช / สัตว์ / ประมง 

เดือน 
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

ข้าวนาปี 
ข้าวนาปรัง 1 
ข้าวนาปรัง 2 
ไม้ผลไม้ยืนต้น 
ไม้ดอกไม้ประดับ (นาบัว) 
ปศุสัตว์ 
ประมง 
พืชผัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 

  เทคโนโลยีการผลิต 

   นาข้าว    การท าแบบหว่านน้ าตม 

   พันธุ์    ใช้พันธุ์ข้าว ได้แก่ สุพรรณบุรี 1, ปทุมธานี 1, พิษณุโลก 2 

  อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์  30 กก./ไร่ 

 การเตรียมเมล็ดพันธุ์  เกษตรกรจะคัดเลือกจากแปลงที่ดีหรือหาซื้อจากเกษตรกร  
  ข้างเคียง หรือ สถานีทดลอง, พ่อค้า, โรงส ี

 การไถ   เกษตรกรจะไถ 2 ครั้ง คือ ไถดะ แปร และท าเทือก 

 การก าจัดวัชพืช   มีการฉีดยาคุมและยาฆ่าหญ้า 

 การใช้ปุ๋ยเคมี   ใส่ปุ๋ยเคมี 16-20-0 อัตรา 50 กก./ไร่ และปุ๋ย 46-0-0   
  อัตรา 25 กก./ไร่ โดยเกษตรกรจะใส่ปุ๋ย 46-0-0 ก่อน แล้ว  
  ใส่ปุ๋ย 16-20-0  ทีหลัง ใสค่รั้งแรกเมื่ออายุ 15-20 วัน,   
  ครั้งที่สองอายุ 45-60 วัน 

 การป้องกันก าจัดโรคแมลง เกษตรกรฉีดยาป้องกันโรคและแมลงก่อนระบาด ร้อยละ 70 
  ของเกษตรกรท านาทั้งหมด 

 การเก็บเกี่ยว   จะใช้รถเก่ียวนวดเก็บเกี่ยวแล้วบรรจุกระสอบขายทันที โดย  
  ไม่มีการตากแดด 
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 พืชผัก  เกษตรกรจะปลูกผักแบบยกร่อง  มีคันล้อมสวน 

 ชนิดผัก  ผักกาดหอม, กุยช่าย, ชุนฉ่าย, กวางตุ้ง, คะน้า, ผักบุ้งจีน, 
 คื่นช่าย , ผักชี, ผักบุ้งน้ า, กระเพรา, โหระพา 

 การเตรียมดิน  ใช้รถไพพรวนดิน และตากดินไว้ประมาณ 3 – 5 วัน พร้อม
 กันใส่ปูนขาวและปุ๋ยคอก (ปุ๋ยไข่ไก)่ โดยใช้ปูนขาวอัตรา 150 
 – 200 กก./ไร่ และปุ๋ยคอกอัตรา 250 –300 กก./ไร่ 
 หลังจากนั้นจึงหว่านเมล็ดพันธุ์ปักและคุมด้วยฟาง 

 วิธีปลูกและการดูแลรักษา  ผักกินใบส่วนใหญ่ เกษตรกรจะปลูกโดยวิธีหว่านเมล็ดพันธุ์  
  ผักลงในแปลงปลูกที่เตรียมดินไว้แล้วหลังจากหว่านประมาณ 
  15 – 25 วัน จะใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 21–0–0 อัตรา 25–30   
  กก./ไร่  อายุผัก 25-35 วัน จะท าการทิวผักที่ไม่สมบูรณ์  
  หรือขึ้นหนาแน่นเกินไปออก จากนั้นอีก 2 – 3 วันจะใส่  
  ปุ๋ยเคมีสูตร 25–7–7 ในอัตรา 25–30 กก./ไร่ , และมีการ  
  ให้น้ าเช้า – เย็น ตลอดระยะเวลาการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว  
  ผลผลิต 

 

 ไม้ผล 

 มะม่วง  เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้พันธุ์ส่งเสริม ได้แก่พันธุ์ เขียวเสวย , 
 น้ าดอกไม,้   ฟ้าลั่น 

 วิธีปลูก  เกษตรกรจะยกร่องสวน แล้วปลูกในร่องสวนโดยยกโคกปลูก 
 โคกกว้าง 1 x 1 ม. และขุดหลุม 80 x 80 ซม. โดยมีการใช้  
 ปุ๋ยคอก รองก้นหลุมก่อนปลูก ระยะห่าง 6 x 6 ม. 

 การปฏิบัติดูแลรักษา เกษตรกรจะใส่ปุ๋ ย เคมีสูตร 15-15-15 โดยจะใส่ตาม
 ลักษณะ ของต้นที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ โดยจะใส่ประมาณ
 ครึ่งหนึ่งของอายุต้นไม้ใส่ปีละ 2 ครั้ง และมีการตัดแต่งกิ่ง
 ตอนเก็บเก่ียวผลผลิตแล้ว 

 การป้องกันก าจัดโรคแมลง  จะมีการฉีดสารเคมีป้องกันโรคและแมลง เช่น เพลี้ยจักจั่น,   
  ราด า  

 

 ขนุน  เกษตรกรจะปลูกปนกับสวน 

 วิธีปลูก  ขุดหลุม 80 x 80 ซม. ห่าง 8 x 8 ม. 

 การปฏิบัติดูแลรักษา เกษตรกรจะใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 โดยจะใส่ตาม
 ลักษณะ อายุของต้นคือประมาณครึ่งหนึ่งของอายุของต้น ใส่ปี
 ละ 2 ครั้ง 
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 การป้องกันก าจัดโรคแมลง  จะมีการฉีดสารเคมีป้องกันแมลงวันผลไม้ มีการตัดแต่งกิ่ง  
  ตอนหลังเก็บเกี่ยว 

 มะพร้าวน้ าหอม  เกษตรกรจะยกร่องแล้วปลูก 

 วิธีปลูก  ขุดหลุม 80 x 80 ซม. ห่าง 6 x 6 ม. มีปุ๋ยคอกรองก้นหลุม 

 การปฏิบัติดูแลรักษา เกษตรกรจะใส่ปุ๋ย ปีละ 2 ครั้ง โดยใช้สูตร 15-15-15 และ 

 สูตร 1 +-12-17-2   อัตรา 1 - 2 กก./ต้น 

  การป้องกันก าจัดโรคแมลง  จะมีการล้างคอมะพร้าวทุกปี เพราะจะมีด้วงแรด, หนู เข้า  
  ท าลายและมีการใส่ยาพวกฟูราคายในยอด พร้อมทั้งทราย   
  ด้วยการปลูกมะพร้าวน้ าหอมมีปลูกในหมู่ที่ 5,6 
 

 ข้อมูลการตลาด 

   90 %   ขายให้พ่อค้าในท้องถิ่น, โรงส ี
   10 %   เก็บไว้ท าพันธุ์ 

 

25 %   พ่อค้ามารับซื้อที่บ้าน 
70 %   ขายเองตลาดบางใหญ่ 
 5  %    ไว้บริโภค 

 

   60 %   ขายให้พ่อค้าในท้องถิ่น 
   40 %   ขายเองตลาดบางใหญ่, ปากคลองตลาด 

 

     70  %  ขายให้พ่อค้าในท้องถิ่น 
     30  %  ขายเองปากคลองตลาด 
 

 3.4 การใช้ที่ดิน 

พ้ืนที่ท าการเกษตรในต าบลบางแม่นาง จ านวน 8,251ไร่ แยกได้ดังนี้ 

-  นาข้าว 4,785 ไร่ 

-  ไม้ผล  1,394 ไร่ 

-  พืชผัก     417 ไร่ 

-  ไม้ดอก    765 ไร่ 

-  อ่ืน ๆ     890 ไร่ 
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4. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

  ต าบลบางแม่นาง มีพ้ืนที่เกษตรกรรมที่สร้างผลผลิตที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผลไม้ ปัจจุบันมีการ
จัดสรรพ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการธุรกิจ
เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ท าให้พ้ืนที่การเกษตรของต าบลลดลง ในขณะที่ธุรกิจต่างๆ ห้างสรรพสินค้า การขนส่ง 
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีจ านวนมากที่สุด ได้แก่ ธุรกิจ 103 แห่ง 
ต าบลบางแม่นางจึงเป็นพื้นที่หนึ่งที่เป็นแหล่งรายได้ของประชาชนภายในต าบลและต าบลใกล้เคียง 
 

  หน่วยธุรกิจพาณิชย์และบริการ 

     ธนาคาร    จ านวน      1  แห่ง 

     ปั๊มน้ ามัน    จ านวน      1  แห่ง 

     ตลาด    จ านวน      1  แห่ง 

     กลุ่มธุรกิจ    จ านวน  103  แห่ง 
 

ล าดับที่ 
 

 

ชื่อ 

 

ประเภท 

 

หมู่ที่ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

บริษัท เซียร์มาร์เก็ตติ้ง  
บริษัท โฮมเพ้นท์ จ ากัด 
บริษัท 345 กลการ 
บริษัท รุ่งเรืองไม้โท จ ากัด 
หจก.บางใหญ่ ออโต้ซิตี้ 
บมจ.ซี พี ออลล์ 
บริษัท ทรูพร็อพเพอร์ตี้ส์ จ ากัด 
บริษัท ไทยซุ่นเฮง ดราฟท์ จ ากัด 
บริษัท ฟลอยด์ จ ากัด 
บริษัท ใยแก้ว เรซิ่น จ ากัด 
บริษัท 99 ซัพพลาย 
บริษัท ดีไฟว์ ซิสเท็ม จ ากัด 
บริษัท ทรูมูฟเอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค 
บริษัท ทีทีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก 1994 จ ากัด 
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
บริษัท ทรูมูฟ จ ากดั 
บมจ.ซี พี ออลล์ 
บริษัท เชฟเปอร์ อินสูตรเมนท์ จ ากัด 
บริษัท ถ้วยทองโอสถ 

เช่าอาคารพาณิชย์ 
สีทาบ้าน 

ล้อแม็ก อุปกรณ์ระยนต์ 
ไม้อัด 

จ าหน่ายรถจักรยายนต์ 
เซเว่น 

ส านักงาน 
โกดังสินค้า 

ติดตั้งระบบไฟฟ้า 
จ าหน่ายใยแก้ว เรซิ่น 

ส านักงาน 
ส านักงาน 

เสาโทรศัพท์ 
สโมสร 

สต๊อก/ออฟฟิต 
ผลิตถุงพลาสติก 

เสาสัญญาณ 
เสาโทรคมนาคม 

เซเว่น 
จ าหน่ายเครื่องชั่ง 
ยาหม่องถ้วยทอง 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
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22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 

หจก. ไอ เอฟ เฟอร์นิเจอร์ 
หจก. อารีย์วิศวกรรมแอร์ 
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น 
บริษัท ซี.เจ เอ็กเพรส กรุ๊ป จ ากัด 
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท เซ็นเตอร์วูดฟลอริ่ง จ ากัด 
บริษัท ดิจิตอลดีซี จ ากัด 
บมจ.ซี พี ออลล์ 
หจก.อนงค์ ทรานส์สปอร์ต 
บริษัท อเด็ป ซิสเต็ม จ ากัด 
บริษัท ปีเตอร์สัน เอ็กซ์ซิบิชั่น จ ากัด 
บจก.ทีมวิศว์คอนสตรัคชั่น 
บริษัท ทีจีโอ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
บริษัท ทูมูฟ จ ากัด 
บริษัท เจ ที แพค ออฟฟู๊ดส์ จ ากัด 
บริษัท ทวีวิศว์ ฟรีแฟบ จ ากัด 
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์ ซัพพลาย 
บริษัท บอดีสตีล แอนด์ ซิลเวอร์ 
บริษัท คีนคอนแทรคเตอร์ จ ากัด 
บจก.ลีวิคเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ 
บริษัท กมลรัตน์ อลูมิเนียม 
บริษัท แอลดีพลาส พ็ค จ ากัด 
บริษัท ฟายด์ เวอร์ค กรุ๊ป จ ากัด 
บริษัท ทรูมูฟ จ ากัด 
บริษัท บีเอฟ เคที จ ากัด 
บริษัท โนเอ็นทรานซ์ 
บริษัท เฮงเจริญ อินเตอร์เทรด จ ากัด 
บริษัท ลาภทวีกรุ๊ป จ ากัด 
บจก.ก.แสนไทย ฟู๊ด จ ากัด 
บจก.ฟูลไทยนิตติ้ง แฟคตอรี่ 
บริษัท โทเทิ่ลแอ็กแซส คอมมูนิเคชั่น 
บริษัท เบสท์ แอพพลิเคชั่น ครั๊งกิ้ง จ ากัด 
บริษัท กิตตธนานน จ ากัด 
บริษัท ทรัพย์แสนดี การบัญชี จ ากัด 
บริษัท ทรูมูฟเอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
บจก.ปริยากร เอ็นจิเนียริ่ง 
บริษัท ซัยชายเจริญอินเตอร์ฟู๊ด 
บมจ.ซีพีออลล์ 

สโตร์/ส านักงาน 
ร้านแอร์ 

เทสโก้ โลตัส 
ขายปลีกส่ง 

ทรูมูฟ 
ไม้อัด 

ส านักงาน 
เซเว่น 

ส านักงาน 
ส านักงาน 

รับจัดบูทนอกสถานที่ 
ติดตั้งระบบไฟฟ้า 

ผลิตเครื่องท าน้ าแข็ง 
ส านักงาน 

โกดังเก็บสินค้า 
โรงหล่อแผ่นส าเร็จ 

ส านักงาน 
ผลิตเครื่องประดับ 

เฟอร์นิเจอร์ 
เฟอร์นิเจอร์ 
โรงเหล็ก 

ผลิตพลาสติก 
แผ่นปูนส าเร็จ 
เสาสัญญาณ 
เสาสัญญาณ 

เสื้อยืด 
โรงเหล็ก 

จ าหน่ายวัสดุภัณฑ์ 
โรงงานลูกชิ้น 

โรงงานผลิตเสื้อกันหนาว 
ส านักงาน 
ส านักงาน 
ส านักงาน 
ส านักงาน 

เสาโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ส านักงาน 
น้ าผลไม้ 
เซเว่น 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
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60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 

บริษัท ณัฐภาคย์ เอ็นจิเนียริ่ง 
บริษัท ทรูมูฟเอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
บริษัท เอส พี เอ็ม อินดรัสทรี่ จ ากัด 
บริษัท เจ ที แพค ออฟ ฟู๊ด จ ากัด 
บริษัท ซิลเวอร์ 929 จ ากัด 
บริษัท เอส.เอส. 14 จ ากัด 
บริษัท บักเซ้ง (2005) จ ากัด 
บริษัท ทรูมูฟเอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
บริษัท ส.สยามคอนเทรนเนอร์ จ ากัด 
บริษัท ลิตเติลฟาร์ม จ ากัด 
บริษัท เอส พี เอส พริ๊นติ้ง จ ากัด 
หจก.รอแยล-ดี (ไทยแลนด์) 
บริษัท สิริสยามอิมเพ็คซ์ จ ากัด 
บริษัท พิมพ์ดี คอนสตัคชั่น จ ากัด 
หจก.ที เอส เค มาร์เก็ตติ้ง 
บริษัท ทรูมูฟ จ ากัด 
บริษัท เอส เอ คอนสตรัคชั่น 
บริษัท ใยแก้ว เรซิ่น จ ากัด 
บริษัท ดัสฟิล อุราเบสท์ จ ากัด 
บมจ.ซีพี ออลล์ 
บริษัท แมนชั่นคอเปอร์เรชั่น จ ากัด 
บริษัท คิว.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
บริษัท อีลีทแฮร์ จ ากัด 
บมจ.ซีพี ออลล์ 
หจก.เรซิ่น เอเชีย 
บจก.มิตรไมตรี กรุ๊ป นนทบุรี 
บริษัท แมนชั่นคอปอเรชั่น จ ากัด 
บมจ.บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
บริษัท ออโต้ เมชั่น ครัสเตอร์ จ ากัด 
บริษัท สามพี ออโต้ ไลท์ จ ากัด 
บริษัท คิว.นิค จ ากัด 
บริษัท ท่งไช้เหลี่ยงฮะ จ ากัด 
บริษัท อีซุซุ สยามซิตี้ จ ากัด 
บริษัท บิ๊กเสี่ยเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 
บริษัท ซัสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ 
บริษัท ฮัลเทรดดิ้ง 
บริษัท เรดอน 

ร้านเหล็ก 
เสาโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ผลิตโฟม 
ผลิตโฟม 
ผลิตโฟม 
โรงช้อน 

อุปกรณ์ฟ้า 
เสาโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ผลิตกล่องกระดาษ 

โรงงานขนมปัง 
โรงพิมพ์ 
โกดัง 

ส านักงาน 
ส านักงาน 

อุปกรณ์ท่อ พีวีซี 
เสาโทรคมนาคม 

ส านักงาน 
จ าหน่ายใยแก้ว เรซิ่น 

ส านักงาน 
เซเว่น 

อพาร์ทเม้นพระปิ่น 3 
ส านักงาน 
เช่าอาคาร 

เช่าตึกร้านเสริมสวย 
เซเว่น 

ร้านจ าหน่ายเรซิ่น 
คลินิก 

ตลาดสด/อาคาร/เต็นท์รถ 
เช่าอาคาร 

อะไหล่เครื่องจักร 
ขายส่งอะไหล่ 

ส านักงาน 
ร้านไม้อัด 

ส านักงาน/โชวร์ูม 
ร้านเฟอร์นิเจอร์ 

ปั๊มน้ ามัน/มินิมาร์ท 
กระถางต้นไม้ 

จ าหน่ายยา/สินค้าบริโภค 

11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
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98. 
99. 

100. 
101. 
102. 
103. 

บริษัท เคยูเค คอนสตัคชั่น จ ากัด 
บริษัท ชัยธารัตน์ เซอร์วิส จ ากัด 
บริษัท ซีกัลป์ เทรดดิ้ง จ ากัด 
บริษัท ซีไลท์ จี.ยู. จ ากัด 
บจก.ฤทธิกร วิศวกรรม 
บริษัท นวออโตโมบิล บางใหญ่ จ ากัด 

ส านักงาน 
ส านักงาน 
ส านักงาน 
ส านักงาน 
ส านักงาน 

ส านักงาน/โชว์รูม 

18 
18 
18 
18 
18 
18 

 

 4.1 การประกอบอาชีพและรายได้  

  ข้อมูลรายได้ของประชากรต าบลบางแม่นางมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 40,000-50,000 บาท/
คน/ปี 

  ลักษณะอาชีพของประชากร 

    อาชีพเกษตรกรรม   คิดเป็นร้อยละ  28 

    อาชีพรับจ้าง    คิดเป็นร้อยละ  56 

    อาชีพธุรกิจส่วนตัว   คิดเป็นร้อยละ  5 

    อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ  10 

    อาชีพอ่ืนๆ    คิดเป็นร้อยละ  1 
 

 4.2 รายได้นอกภาคเกษตรกรรม 

  รายได้นอกภาคเกษตร ได้แก่ รายได้จากเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน รายได้จากการค้าขาย
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม/บริการ รายได้อ่ืน ๆ เช่น ค่าเช่า ลูกหลานส่งเงินมาให้ ดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น 
เกษตรกรในต าบลบางแม่นางที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร จะมีการหารายได้นอกภาคเกษตรกรรมมาเสริม
รายได้ให้แก่ครอบครัวในหลายทาง เช่น สมาชิกในครัวเรือนเข้าท างานตามโรงงานอุตสาหกรรม รายได้เฉลี่ย
ประมาณ 300 - 400 บาท/วัน และเกษตรกรออกรับจ้างแรงงานภาคเกษตรกรรมในเวลาว่าง เช่น รับจ้างตัด
หญ้า ตกแต่งต้นไม้ รดน้ า ดูแลสวน เป็นต้น  

 4.3 แรงงานและการเคลื่อนย้ายแรงงาน 

  แรงงานในครัวเรือนส าหรับภาคเกษตรกรรมจะมีน้อยลงมาก เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่
ต าบลมีมากขึ้นและมีการจ้างแรงงานที่แน่นอนได้รับรายได้ประจ าดีกว่าภาคเกษตรกรรม จึงท าให้แรงงานเปลี่ยน
ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน ในส่วนทางภาคการเกษตรต้องหาเครื่องจักรกลเข้ามาทดแทนแรงงานให้มากขึ้น 
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 4.4 เครื่องจักรกลการเกษตร 

   ต าบลบางแม่นาง เกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีความจ าเป็นที่จะใช้เครื่องจักรกลทาง
การเกษตรเข้ามาช่วยในการผลิตพืช และเกษตรกรส่วนใหญ่จะมีรถไถนาเดินตามทุกครัวเรือน มีเครื่องพ่นสารเคมี 
เครื่องวิดน้ า แต่เกษตรกรยังไม่สามารถมีรถเกี่ยวนวดข้าวแบบใหม่ได้ เนื่องจากมีราคาสูงมาก จึงต้องจ้างมาจาก
ภายนอกต าบลหรือเกษตรกรที่มีการซื้อมารับจ้างภายในต าบล เมื่อชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกสดจะมีพ่อค้า
ข้าวเปลือกหรือตัวแทนโรงสีมารับซื้อถึงที่ บางรายจะน าข้าวเปลือกไปขายให้แก่โรงสีใกล้เคียง โดยผลักภาระการ
ลดความชื้นให้โรงสีหรือขายผ่านตลาดกลาง ดังนั้นการประเมินคุณภาพจึงต้องมีการตรวจสอบระดับความชื้น เมื่อ
พ่อค้าข้าวเปลือกหรือพ่อค้าคนกลางต้องการขายข้าวเปลือกให้โรงสีจะน า ตัวอย่างข้าวเปลือกไปให้โรงสีตรวจสอบ
คุณภาพและตีราคาล่วงหน้าหากราคาเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายพ่อค้าคนกลางจึงจะบรรทุกข้าวเปลือกมาส่งให้
โรงสีขนาดกลางในท้องถิ่น  

 4.5 แหล่งเงินทุน 

   เกษตรกรในต าบลบางแม่นางเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกันเป็นส่วนใหญ่ และสมาชิก
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท าให้เกษตรกรมีแหล่งเงินทุนที่จะกู้ยืมได้และมีเกษตรกรที่กู้ยืมเงิน
พ่อค้าคนกลางบางส่วน เช่น น าเอาปุ๋ยมาใช้ก่อนและหักค่าใช้จ่ายหลังได้ผลผลิต บางส่วนจะกู้ตามแหล่งสถาบัน
ทางการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เป็นต้น 

ตารางข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์อ าเภอบางใหญ่ 

 

ล าดับ 
 

 

ชื่อสหกรณ์ 
 

โทรศัพท์ 
 

วันที่จดทะเบียน 
 

เลขทะเบียน
สหกรณ์ 

1. 
2. 
3. 

สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ 
สหกรณ์ผูผ้ลติและจ าหน่ายไมด้อกไม้ประดับ 
ร้านสหกรณ์บางใหญ่ 

02-1922734 
08-18278170 
02-9200641 

12 มกราคม 2519 
14 พฤศจิกายน 2540 

23 มีนาคม 2492 

กสก.4/2519 
ก.018340 
187/6790 

ที่มา : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 

 4.6 แหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตร 

  ต าบลบางแม่นางเกษตรกรมีการให้แหล่งสินเชื่อเพ่ือการเกษตร โดยใช้แหล่งสินเชื่อเพ่ือ
การเกษตร คือ  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรอ าเภอบางใหญ่ และกองทุนหมู่บ้าน 
จ านวน 18 หมู่บ้าน 

 4.7 กองทุนหมู่บ้านและผลการด าเนินการ 

  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนที่เอ้ือประโยชน์ให้แก่ประชาชนในระดับ
รากหญ้าอย่างแท้จริง ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้นและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ง ส่งผลให้การกิน
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ดีอยู่ดีของประชาชนดีขึ้น ต าบลบางแม่นางผลส าเร็จของการกระท าเกิดจากความช่วยเหลือเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน
แก่กองทุนสมาชิก  โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามวิถีชุมชนและวัฒนธรรมระหว่างกัน  เพ่ือให้เกิด
การยกระดับของกองทุนให้มีความเท่าเทียมกัน จากการอยู่รอดสู่การกินดีและอยู่ดี  เกษตรกรมีการใช้กองทุน
หมู่บ้านในการพัฒนาการเกษตรและผลการด าเนินการของกองทุนหมู่บ้านอยู่ในระดับดี และคาดว่าจะท าให้
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนจากการใช้เงินกองทุนหมู่บ้าน 
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บทที่ 3 

การจัดเวทีประชาคม 

 

สถานการณ์ทางการเกษตรของต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ต าบลบางแม่
นางมีพ้ืนที่ทั้งหมด 9,000 ไร่ และมีครัวเรือนเกษตรกร 909 ครัวเรือน จ านวนครัวเรือนเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 
45.94 ประชากรส่วนใหญ่ของต าบลบางแม่นางประกอบอาชีพการเกษตรมาช้านาน มุ่งเน้นที่จะพัฒนาด้าน
การเกษตร เพ่ือนยกระดับสถานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น ซึ่งต าบลบางแม่นางมีปัจจัยธรรมชาติ
เอ้ืออ านวยในการท าการเกษตร โดยมีแหล่งน้ าจากคลองทวีวัฒนา คลองบางใหญ่ใช้ได้ตลอดทั้งปี ชุมชนมีความ
ช านาญในการปลูกข้าวมาตั้งแต่อดีตและพ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะสมที่จะปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงจากการผลิตพืช
เชิงเดี่ยวมาท าไร่นาสวนผสม และเกษตรผสมผสาน เพ่ือลดความเสี่ยงในด้านราคาผลผลิตตกต่ า เนื่องจากการ
พัฒนาการเกษตรที่ผ่านมานั้น ขาดการวิเคราะห์พ้ืนที่เป้าหมาย ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม 
หรือการน าเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการเกษตร ท าให้การใช้พื้นท่ีการเกษตรไม่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรบุคคลท าให้การพัฒนาการเกษตรบางพ้ืนที่กลับกลายเป็นการ
ท าลายทรัพยากรไปโดยไม่รู้ตัว เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งการผลิตและการตลาดมาตลอด
ระยะเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได้ เงินทุน ภาวะหนี้สิน ปัจจัยการผลิต การใช้เทคโนโลยีของเกษตรกร ตลอดจน
เงื่อนไขของราคาผลผลิตการเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน
ผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่มีมากกว่าความต้องการ เพราะการผลิตไม่ค่อยสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดมากนัก มีการเกิดช่องว่างระหว่างเกษตรกร รวมทั้งไม่ได้ร่วมวางแผนด าเนนิงานให้สอดคล้องกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณที้องถิ่น ทรัพยากร และขีดความสามารถของเกษตรกร   

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 3 เมื่อวันที่ 27 
ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6 ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพ่ือ
คัดเลือกต าบลน าร่องของอ าเภอบางใหญโ่ดยด าเนินการคัดเลือก ๑ ต าบล ได้แก่ ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 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 าบลบางแม่นาง ดังนี้ 

 

ปัญหา 
 

 

สาเหตุ 
 

แนวทางแก้ไข 

1. รายได้ไม่เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพ 
 

 

 

 

 

- การประกอบอาชีพทางการ
เกษตรมีผลผลิตตกต่ า 
- ประชาชนขาดความรู้และ
แนวทางในการประกอบอาชีพเสริม 

- จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรแต่ละสาขา  
- จัดอบรมแนวทางการประกอบอาชีพเสริม  

2. การระบายน้ า 
   

 

 

- น้ าท่วมขังพ้ืนที่ทางการเกษตรใน
ฤดูฝน 

- น าเสนอปัญหาการระบายน้ าอุดตันต่อหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 

 

3. ขาดแคลนน้ าส าหรับ
การเกษตร 

 
 

 

 

- น้ าในแม่น้ าล าคลองเน่าเสีย 
- ประชาชนทิ้งขยะลงในล าคลอง 
- ประชาชนขาดจิตส านึกการ
อนุรักษ์แหล่งน้ า 
 

- จัดตั้งกลุ่มเพ่ือการบริหารจัดการน้ าให้เป็นระบบ 
- จัดอบรมสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์แม่น้ า ล าคลอง 

4. การดูแลและบ ารุงรักษา
แหล่งน้ า 

 

 
 

 

- ประชาชนทิ้งขยะมูลฝอยลงแม่น้ า
ล าคลอง 
- หมู่บ้านจัดสรรและแหล่งชุมชนไม่
บ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยน้ าลงสู่
คลอง 
 

- จัดอบรมสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์แม่น้ า ล าคลอง  
- ปรับแนวคิดของเกษตรกรและประชาชนในต าบลให้ 
อนุรักษ์แหล่งน้ าและฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลอง  

5. ต้นทุนการผลิตสูง 

 

 
 

 

 

 

- ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง (ปุ๋ย/ยา/
เมล็ดพันธุ์/แรงงาน) 
- ขาดความรู้ในการใช้ปัจจัยการ
ผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม 

- ปรับแนวคิดของเกษตรกรให้เปลี่ยนมาท าการเกษตร
อินทรีย์/ชีวภาพ  
- จัดอบรมความรู้ในการท าการเกษตรตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง และการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้อง
และเหมาะสม  
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ปัญหา 
 

 

สาเหตุ 
 

แนวทางแก้ไข 

6. ผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่ า 

 

 

- ไม่มีการรวมกลุ่มผลผลิตทางการ
เกษตร 
- ผลผลิตล้นตลาด 
- ขาดความรู้ ความเข้าใจในการ
วางแผนการปลูก วางแผนการผลิต
สินค้าเกษตร 
 
 

- จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรในการ
วางแผนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้ผลผลิตมี
คุณภาพ  
- ปรับเปลี่ยนปลูกพืชตามความเหมาะสมของพ้ืนที่  
- จัดตั้งแหล่งรวบรวมผลผลิตและจ าหน่ายผลผลิต 

 

   

  สรุปผลของการระดมความคิดเห็น เพ่ือค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการเกษตรของ
ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 

 

ประเด็นปัญหา 
 

 

แนวทาง/วิธีการ 
 

หมายเหตุ 

1. ด้านรายได้ภาค
การเกษตรและนอกภาค
การเกษตร 

1. จัดอบรมรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและชุมชน  
    - เพ่ือพัฒนาความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    - เพ่ือวางแผน และพัฒนาแนวทางการประกอบอาชีพ การรวมกลุ่ม การ
พัฒนารูปแบบ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการ 
 

 

 

2. ด้านแหล่งน้ า 1. สร้างจิตส านึกให้ชุมชนอนุรักษ์แหล่งน้ า 
2. จัดอบรมปรับแนวคิดการอนุรักษ์แหล่งน้ าและฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลอง 
    - กิจกรรมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูแม่น้ า 
ล าคลองโดยใช้ก้อน EM หรือจุลินทรีย์ช่วยปรับสภาพน้ าเสีย 
3. จัดตั้งกลุ่ม 
    - เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ าในชุมชนให้เป็นระบบ 
    - เพ่ือวางแผนการใช้น้ า และการบริหารจัดการน้ า ระหว่างเกษตรกรกับ
หน่วยงานภาครัฐ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นผู้ประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
4. ขุดลอก คูคลอง และก าหนดพื้นที่ท้ิงขยะและน้ าให้เหมาะสม 
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ประเด็นปัญหา 
 

 

แนวทาง/วิธีการ 
 

หมายเหตุ 

3. ด้านราคาผลผลิต 1. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
    - เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการปลูก การผลิต การแปรรูป
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการ 
    - เพ่ือปรับเปลี่ยนปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่ และตรงตามความ
ต้องการของตลาด 

2. สนับสนุนจัดตั้งแหล่งรวบรวมผลผลิตและจ าหน่ายผลผลติในชุมชน 
 

 

 

4. ด้านต้นทุนการผลิต 1. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
    - เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและปรับแนวคิดของเกษตรกรให้เปลี่ยนมา
ท าการเกษตรอินทรีย์/ชีวภาพ ให้ประสบความส าเร็จ 
    - เพ่ือให้ความรู้ในการท าการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และ
การใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม 
 

 

 

5. ด้านการรวมกลุ่ม 1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจ ให้กลุ่มสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก่ียวข้องกับ
กลุ่มแต่ละประเภทให้เข้ามาส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้กลุ่มมีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 
 

 

 

แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

  จากการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งจากข้อมูลพื้นที่ท่ีได้รวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ได้จาก
การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับอ าเภอ/ต าบล และระดมความคิดเห็น โดยมีเกษตรกร ผู้น าเกษตรกร ผู้น า
ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ข้อมูลของต าบลบางแม่นาง จึงได้แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมต าบลบางแม่
นาง ดังนี้   

 

ประเด็นปัญหา 
 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/วิธีด าเนินการ 
 

ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 
 
 

1. สร้างจิตส านึกให้ชุมชนอนุรักษ์แหล่งน้ า 
2. จัดอบรมปรับแนวคิดการอนุรักษ์แหล่งน้ าและฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลอง 
    2.1 กิจกรรมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูแม่น้ า 
ล าคลองโดยใช้ก้อน EM หรือจุลินทรีย์ช่วยปรับสภาพน้ าเสีย 
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ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร (ต่อ) 
  

3. จัดตั้งกลุ่ม 
    3.1 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ าในชุมชนให้เป็นระบบ 
    3.2 เพ่ือวางแผนการใช้น้ า และการบริหารจัดการน้ า ระหว่าง
เกษตรกรกับหน่วยงานภาครัฐ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นผู้
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. ขุดลอก คูคลอง และก าหนดพื้นที่ท้ิงขยะและน้ าให้เหมาะสม 

 
ปัญหาราคาสินค้าเกษตร 
  
 
 

1. รวมกลุ่มอาชีพ 
    1.1 เพ่ือจัดประชุมสร้างความเข้าใจ ให้กลุ่มสามารถด าเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่อง โดยสภาเกษตรกรจังหวัดประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มแต่ละประเภทให้เข้ามาส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
2. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
    2.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการปลูก การผลิต และ
การแปรรูป 
    2.2 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจและปรับแนวคิดให้เกษตรกรเปลี่ยนมา
ท าการเกษตรอินทรีย์/ชีวภาพ ให้ประสบความส าเร็จ 
    2.3 เพ่ือให้ความรู้และแนวทางพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ
การเกษตร ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้ปัจจัยการผลิตที่
ถูกต้องและเหมาะสม 
    2.4 เพ่ือวางแผนพัฒนาแนวทางการประกอบอาชีพ การรวมกลุ่ม การ
พัฒนารูปแบบ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้
มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด 
3. จัดตั้งแหล่งรวบรวมผลผลติและจ าหน่ายผผลลิตในชุมชน 
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บทที่ 4 

แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ ่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.น้ าท่วมขังพื้นท่ีทางการเกษตร 
เน่ืองจากท่อระบายน้ าเกิดการอุด
ตัน 
2. ขาดแคลนน้ าส าหรับการเกษตร 
เน่ืองจากน้ าในแม่น้ าล าคลองเน่า
เสียเน่ืองจากเกษตรกรขาด
จิตส านึกในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
และรักษาแหล่งน้ า 
3.เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ใน
การจัดการน้ าในชุมชนให้เป็นระบบ 
4.ขาดการวางแผนการใช้น้ าและ
การปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นท่ี 
5. ขาดการก าหนดพื้นท่ีการท้ิงขยะ
และน้ าให้เหมาะสม 
 
 
 

 

 
 

1.ปรับปรุง
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

1.1 สร้างจิตส านึกและสร้างแรงจูงใจให้
เกิดการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และรักษาแหล่ง
น้ า 
1.2 จัดต้ังกลุ่มเกษตรกร เพื่อวาง
แผนการใช้น้ า และพัฒนาการบริหาร
จัดการน้ าให้ เป็นระบบ ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
1.3 อบรมถ่ายทอดความรู้ 
     - จัดอบรมรณรงค์ และให้ความรู้ 
ความเข้าใจในกฎกติกาและระเบียบการ
ใช้น้ า 
     - วางแผนการก าหนดพื้นท่ีการท้ิง
ขยะและน้ าให้เหมาะสม       
1.4 ปรับปรุงแหล่งน้ า 
     - ขุดลอก คูคลองท่ีต้ืนเขิน 
     - ก าจัดวัชพืชท่ีกีดขวางทางเดินน้ า 
     - สนับสนุนการก าจัดขยะที่กีด
ขวางทางระบายน้ า 
 1.5 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้น้ า 
     - จัดอบรมปรับแนวคิดการอนุรักษ์
แหล่งน้ าและฟื้นฟูแม่น้ า ล าคลองโดยใช้
ก้อน EM หรือจุลินทรีย์ช่วยปรับสภาพน้ า
เสีย      
     - จัดอบรมให้ความรู้และวางแผนการ
ใช้น้ า และการปลูกพืชในพื้นท่ีให้
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    หมู่ท่ี 1 - 18 -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
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 สร้างจิตส านึก 
     - ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 จัดต้ังกลุ่มอาชีพ 
    - สร้างแรงจูงใจให้เกิดความต้องการ
เข้าร่วมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็ง 
1.3 อบรมถ่ายทอดความรู้ 
     - จัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพตาม
กิจกรรมและความต้องการของกลุ่ม 
     - จัดประชุมสร้างความเข้าใจใหก้ลุ่ม
สามารถด าเนินธุรกิจไดอย่างต่อเน่ืองและ
เรียนรู้การวางแผนการผลิตให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด 
     - จัดอบรมให้ความรู้และรณรงค์ให้
เกิดการออม (การจัดท าบัญชีครัวเรือน) 
1.4 ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมี 
     - การผลิตและใช้สารชีวภาพ 
     - การใช้ปุ๋ยพืชสด/ปุ๋ยชีวภาพ และ
ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อการปรับปรุงดิน 
     - การผลิตปุ๋ยหมักเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมี 
     - อบรมให้ความรู้ด้านการก าจัดพืช 
     - การใช้พันธุ์ท่ีดีในอัตราที่เหมาะสม
ตามค าแนะน า 
1.5 ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
     - จัดอบรมให้ความรู้ด้านการแปรรูป
และบรรจุภัณฑ์ โดยการน าเทคโนโลยี/
นวัตกรรมท่ีทันสมัยมาใช้ เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตรงตามความต้องการของตลาด 
     - จัดต้ังแหล่งรวบรวมผลผลิต เพื่อ
รวบรวมและจ าหน่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 1 ศูนย์ หมู่ท่ี 1 - 18 -สนง.เกษตรอ าเภอ 
-สนง.เกษตรจังหวัด 
-อบต. 
-อบจ. 
-สถานีพัฒนาท่ีดิน 
-พาณิชย์จังหวัด 
-กองทุนฟื้นฟูฯ 
-สภาเกษตรกรจงัหวัด 
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ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรม 
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