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บทที่  1 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 

 

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

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

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

แนวคิด 

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

  ๒) การแก้ปัญหาทางการเกษตร  ไม่มีใครรู้ปัญหาดีเท่ากับตัวเกษตรกรเอง  ดังนั้นจึงต้องมุ่งสร้าง
ความสามารถของเกษตรกร  เพื่อให้มีความรู้บริหารจัดการด้วยตนเองในลักษณะของกลุ่มชุมชนพ้ืนที่ต าบล  โดยการ
จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 

หลักการ 

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

  ๒) รวมพลังทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม พ่อค้า นักธุรกิจภาคเอกชนและภาคีการ
พัฒนาอื่นๆ สนับสนุนการบริหารการพัฒนา 

  3) การบูรณาการกระบวนการ บุคลากร แผนงาน และงบประมาณของหน่วยงานสนับสนุน มุ่งสู่ 
การแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม 
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 วัตถุประสงค์ 

            1. เพ่ือสนับสนุนชุมชนระดับต าบลให้มีแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันใน
รูปแบบของการจัดการตนเอง 

            2. เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดท าแผนพัฒนาร่วมกันน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร 

             3. เพ่ือสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทาง
เกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพ่ือการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 
 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ พิจารณาคัดเลือกต าบลที่มีความพร้อม  

มีศักยภาพและพร้อมที่จะท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชุมชน สังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 2. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 
 การจัดท าแผนที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ

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

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

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

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

สภาพทั่วไปของต าบล 

 

ประวัติความเป็นมา  

  ต าบลบางไผ่ เหตุที่ได้ชื่อว่าต าบลบางไผ่นั้นมีเรื่องเล่าสืบกันมาว่าในสมัยก่อนพ้ืนที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ า
เจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามกับวัดเขมาภิรตารามบริเวณนี้เป็นแหล่งผลิตตลุ่ม ซึ่งเป็นเครื่องใช้ที่ท าจากไม้ไผ่ ด้วยเหตุว่า  
ริมสองฝากคลองบริเวณนั้นมีไม้ไผ่ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตตลุ่ม ท าให้ชาวบ้านอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงต่างพากัน   
เรียกชื่อบริเวณนั้นว่า “บางไผ่” คลองซอยที่เชื่อมระหว่างแม่น้ าเจ้าพระยาก็เรียกว่าคลองบางไผ่ เป็นคลองที่ใช้สัญจร
ระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับต าบลบางไผ่ เมื่อทางราชการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ต าบลตั้งชื่อว่า ต าบลบางไผ่ 
ปัจจุบันในต าบลหนึ่งของอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
 

1. ข้อมูลทางกายภาพ 

 1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต  

  ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ภาคกลาง ลักษณะพ้ืนที่ราบลุ่มมี พ้ืนที่ตั้งอยู่
ทางทิศตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา ต าบลบางไผ่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่มีเนื้อที่
ประมาณ 5.61 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,507 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับ 
 

  ทิศเหนือ           ติดต่อกับ     เขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  ทิศใต ้             ติดต่อกับ     เขตเทศบาลเมืองบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ     แม่น้ าเจ้าพระยา 

  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ     ต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
 

 1.2 ลักษณะสภาพภูมิประเทศ  

  ต าบลบางไผ่มีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มมีคูคลองเชื่อมโยงกันทั้งคูคลองธรรมชาติและคูคลองที่ขุด
ขึ้นเอง เพ่ือใช้ในการท าสวน รวมถึงใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างต าบล อ าเภอ จังหวัด ปัจจุบันมีการตัดถนน 
เพ่ือใช้เป็นเส้นทางคมนาคม และสภาพพ้ืนที่ได้กลับกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรแทนการท าสวนเพิ่มมากขึ้น 
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ภาพแสดงที่ตั้งและอาณาเขต ของต าบลบางไผ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

 
 

  1.3 ลักษณะสภาพภูมิอากาศ 
   ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีสภาพภูมิอากาศของพ้ืนที่เป็นแบบร้อนชื้นอยู่
ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ฤดูฝน ฤดูหนาวและ 
ฤดูร้อน เนื่องจากลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม มีความแตกต่างของระดับพ้ืนดินเพียงเล็กน้อย สภาพภูมิอากาศจึงมี
ลักษณะค่อนข้างสม่ าเสมอตลอดพ้ืนที่ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนเมษายน  ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม 

 1.4 ลักษณะของแหล่งน้ า  ต าบลบางไผ่เป็นคูคลองธรรมชาติและคูคลองที่ขุดขึ้นเพ่ือใช้ในการท าสวน 
รวมถึงใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมา ต าบลบางไผ่มีคลอง จ านวน 9 สาย ได้แก่ 
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   1. คลองธรรมบาล 

   2. คลองวัดทองนาปรัง 

   3. คลองวัดค้างคาว 

   4. คลองบางไผ่น้อย 

   5. คลองบางสีทอง 

   6. คลองบางไผ่ใหญ่ 

   7. คลองนายเต่ 

   8. คลองบางกรวย 

   9. คลองป้าทิพย์ 
 

แหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าที่ขุดขึ้นมีกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ของต าบลและในปัจจุบันประชากร จ านวน 4,709
ครัวเรือนได้บริโภคน้ าประปาจากการประปานครหลวง สาขามหาสวัสดิ์ 

 1.5 ชุด/กลุ่มดินและความเหมาะสมของดิน 

  ดินและสมรรถนะของดิน ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 14 คือ ชุดดินต้นไทร (Thon Sai series : Ts)  

กลุ่มชุดดินที่ 14 
ชุดดินต้นไทร (Thon Sai series : Ts) 

 

 การก าเนิด เกิดจากตะกอนน้ ากร่อยพามาทับถมอยู่บนบริเวณท่ีราบชายฝั่งทะเลสภาพพ้ืนที่ ค่อนข้าง
ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
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ลักษณะเด่น : 

กลุ่มดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลาง และมีชั้นดินเลนที่มีศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินเปรี้ยวจัด หรือดินกรดก ามะถันภายใน
ความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ดินบนปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมาก และดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่าง 
การระบายน้ าเลว ความอุดมสมบูรณ์ติต่ า 

ปัญหา :   

ดินเป็นกรดจัดมากหรือเป็นดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลาง ดินชั้นล่างเป็นดินเลนที่มีศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดก ามะถัน 
เกิดการตรึงของธาตุอาหารและมีสารที่เป็นพิษต่อพืชที่ปลูก คุณภาพน้ าเป็นกรดจัดมาก ขาดแคลนแหล่งน้ าจืด และน้ า
ท่วมขังในฤดูฝน ท าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ า 

แนวทางการจัดการ : 

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

ปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตรหรือถึงชั้นดินเลน
ของตะกอนน้ าทะเล มีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ ก่อนยกร่อง ควรแยกหน้าดินมาทับบนดินที่ขุดมาจากร่องคูน้ า หว่าน
วัสดุปูนบนสันร่องและร่องคูน้ า 500-1,000 กิโลกรัม/ไร่ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-
35 กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับวัสดุปูน 6 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตามชนิดพืชที่ปลูก เมื่อดินเกิดกรดเพ่ิมขึ้น หว่านด้วยวัสดุปูน 
500-1,000 กิโลกรัม/ไร่ พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก เพ่ือใช้ล้างและควบคุมไม่ให้ดินกรด
เพ่ิมข้ึน 

 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 การใช้พ้ืนที่ปลูกในต าบลบางไผ่เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกไม้ผลเป็นหลัก เช่น ทุเรียน มะม่วง ส้มโอ  
มะพร้าว กล้วยหอม มะนาว กระท้อน และไม้ผลอีกหลายชนิด โดยวิธีการใช้พ้ืนที่ปลูกนั้น เกษตรกรจะปลูกไม้ผล
หลายๆ ชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน ส่วนเกษตรกรบางรายก็มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกเป็นไม้
ประเภทไม้จัดสวน เช่น เข็มสามสี เทียนทอง แสงจันทร์ ฟิโรทอง กุหลาบ และไม้ดอกไม้ประดับอีกหลายชนิด แต่ใน
ขณะเดียวกันมีการขยายตัวของเมืองที่อยู่อาศัยท าให้ต าบลบางไผ่มีพ้ืนที่ท าการเกษตรน้อยลงเนื่องจากเกษตรกรขายที่
ให้กับนายทุนถ้าได้ราคาที่พอใจ  
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 แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

 การใช้ประโยชน์ที่ดินด้านพาณิชยกรรมในภาพรวม มีแนวโน้มในด้านอุตสาหกรรมการบริการและ
การท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์ที่ดินภาคเกษตรกรรม มีแนวโน้มลดลงโดยปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นพ้ืนที่
อยู่อาศัยมากชิ้น รวมทั้งการเป็นพ้ืนที่รองรับการบริการด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการอยู่อาศัย 

                                                                      ที่มา : ส านักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี 

 1.6 ระบบบริการพื้นฐาน 

 การคมนาคมขนส่ง 

 ทางบก มีเส้นทางคมนาคมและขนส่ง ได้ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น จ านวน 29 สาย ได้แก่ 
 

เส้นทาง 
 

 

1. ถนนสายบางไผ่พัฒนา – แยกวัดรวก                  
2. ถนนสายบางไผ่พัฒนา – แยกวัดตึก                   
3. ถนนสายบางไผ่พัฒนา – วดัอมฤต                     
4. ถนนสายบางไผ่พัฒนา – แยกวัดทองนาปรัง         
5. ถนนสายบางไผ่พัฒนา – วดัสังฆทาน 
6. ถนนซอยบางไผ่ 1 
7. ถนนซอยบางไผ่ 2 
8. ถนนซอยบางไผ่ 3 
9. ถนนซอยบางไผ่ 4 
10. ถนนซอยบางไผ่ 5 
11. ถนนซอยบางไผ่ 6 
12. ถนนซอยบางไผ่ 7 
13. ถนนซอยบางไผ่ 8 
14. ถนนซอยบางไผ่ 9 
15. ถนนซอยบางไผ่ 10 
16. ถนนซอยบางไผ่ 11 
17. ถนนซอยบางไผ่ 12 
18. ถนนซอยบางไผ่ 13 
19. ถนนซอยบางไผ่ 14 
20. ถนนซอยบางไผ่ 15 

 

21. ถนนซอยบางไผ่ 16 
22. ถนนซอยบางไผ่ 17 
23. ถนนซอยบางไผ่ 18 
24. ถนนซอยบางไผ่ 19 
25. ถนนซอยบางไผ่ 20 
26. ถนนซอยบางไผ่ 21 
27. ถนนซอยบางไผ่ 22 
28. ถนนซอยบางไผ่ 23 
29. ถนนซอยบางไผ่ 24 
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 ทางน้ า  
  -  แม่น้ าเจ้าพระยา 

  -  คลอง 9 สาย ได้แก่ คลองธรรมบาล, คลองวัดทองนาปรัง, คลองวัดค้างคาว, คลองบางไผ่น้อย, 
คลองบางสีทอง, คลองบางไผ่ใหญ่, คลองนายเต่, คลองบางกรวย และคลองป้าทิพย์ 

  -  ท่าเทียบเรือ ได้แก่ ท่าเทียบเรือวัดตึก, ท่าเทียบเรือวัดเขียน, ท่าเทียบเรือวัดค้างคาว และท่าเทียบ
เรือใต้สะพานพระราม 5  

 1.7 การไฟฟ้า  

  การให้บริการในเขตพ้ืนที่ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อยู่ในความรับผิดชอบ
ของการไฟฟ้านครหลวง สาขาบางใหญ่ 
 1.8 การประปา 

   การให้บริการน้ าประปาในเขตพ้ืนที่ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อยู่ในเขตความ
รับผิดชอบของการประปานครหลวง สาขามหาสวัสดิ์ 
  

2. ข้อมูลด้านสังคม 

 2.1 จ านวนประชากรและครัวเรือน 

 ต าบลบางไผ่ มีประชากรทั้งสิ้น 10,889 คน เป็นชาย 5,107 คน คิดเป็นร้อยละ 46.90 ของ
ประชากรทั้งหมด และเป็นหญิง 5,782 คน คิดเป็นร้อยละ 53.09 ของประชากรทั้งหมด มีจ านวนครัวเรือน 
4,709 ครัวเรือน  

 

ตารางแสดงจ านวนประชากรและครัวเรือน 
 

หมู่ที่ 

 

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร ชาย 

คิดเป็นร้อย
ละ 

หญิง 
คิดเป็นร้อย

ละ 

จ านวน
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านบางไผ่ 766 871 1,637 46.80 53.20 693 

2 บ้านบางไผ่ใหญ่ 582 573 1,155 50.39 49.61 392 

3 บ้านบางไผ่ใหญ่ 576 650 1,226 46.98 53.02 537 

4 บ้านบางไผ่น้อย 1,826 2,131 3,957 46.15 53.85 1,619 

5 บ้านทองนาปรัง 1,357 1,557 2,914 46.57 53.43 1,468 

รวม 5,107 5,782 10,889 46.90 53.10 4,709 
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ตารางแสดงครัวเรือนเกษตรกร 
 

หมู่ที่ 

 

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนครัวเรือน

เกษตรกร 
ร้อยละจ านวน

ครัวเรือนเกษตรกร 

1 บ้านบางไผ่ 152 46.20 

2 บ้านบางไผ่ใหญ่ 54 14.96 

3 บ้านบางไผ่ใหญ่ 136 33.50 

4 บ้านบางไผ่น้อย 142 20.58 

5 บ้านทองนาปรัง 134 31.46 

รวม 618 29.34 

   ที่มา : ระบบจัดเก็บและน าเสนอข้อมูล ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
 

 2.2 การปกครอง มีจ านวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน และรายชื่อผู้น า ดังนี้ 

หมู่บ้าน ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. บ้านบางไผ ่ นายสุทธิราช 
นายอภิศักดิ์ 
นางตรีรนิตย์ 

พ่วงผาด 
ทองบรรดิษฐ์ 
ตรีวิเชียร 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

2. บ้านบางไผ่ใหญ ่ นางสาวชื่นจิตต์ 
นางสาวนภาพร 
นายฤทธิ์ 

ศรีนาค 
อุดมโชค 
ฤทธิ์ดี 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

3. บ้านบางไผ่ใหญ ่ นายนิกร 
นายอมรเทพ 
นายสมชาย 
นายอนุ 

ทรงจิตต์ 
พลับน้อย 
รุ่งข า 
สิงโต 

ก านันต าบลบางไผ่ 
ผู้ช่วยก านัน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

4. บ้านบางไผ่น้อย นายจักรพัธ์ 
นายรัตนชัย 
นางอรทัย 

วรรณนะพินทุ 
สังข์รุ่ง 
หมอยา 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

5. บ้านทองนาปรัง นางวรรณี 
นายวีระศักดิ์ 

โกมลแก้ว 
ดีขม 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
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 ด้านการบริหารงาน และสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางไผ่ เป็นผู้บริหารงาน 

ตารางแสดงรายชื่อผู้บริหารงานต าบลบางไผ่ 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายสุวิชัย บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ 

2. นายชาญชัย สดศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ 

3. นางสาวรุ่งนภา งามสาย รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ 

4. นางปิ่นพเยาว์ ภูพุ่ม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ 

5. ดร.ฐิตารีย์ ธนากร ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ 
 

 ด้านการเมือง ต าบลบางไผ่ ประกอบด้วย การปกครองท้องที่ 5 หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 10 คน ดังนี้ 

ตารางแสดงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 พ.อ.ส าคัญ นพคุณ ประธานสภา อบต.  

2 นายพิเชฐ สีน้ าเงิน รองประธานสภา อบต.  

3 นายธพรรธ์ณกร เกตุกนก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 

4 - ว่าง - สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 

5 นายยิ่งยืน สุดทรวง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 

6 นายสมนึก จันทร์โอทาน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 

7 - ว่าง - สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 

8 - ว่าง - สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 

9 นายวีรพล บุญเพ็ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 

10 นางรจนา สัมภวะคุปต์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการเลือกตั้ง หมู่ที่ 2 จ านวน 1 คน และหมู่ที่ 4 
จ านวน 2 คน 
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 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  

ตารางแสดงรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อ าเภอเมืองนนทบุรี) 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายธาดา เอ่ียมอ่ า ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  

2. นายประหยัด อ้นสว่าง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

3. นางสมหมาย จีนแจ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอ่ืนๆ 
 

 คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลบางไผ่ 

ตารางแสดงรายชื่อคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลบางไผ่ 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายประหยัด อ้นสว่าง ประธานคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลบางไผ่ 

2. นางอธิกัญญ์ญา ทัดภู่ คณะผู้ปฏิบัติงาน 

3. นายด าเนิน สินธุสนธิ ์ คณะผู้ปฏิบัติงาน 

4. นายชานนท์ ทองธานี คณะผู้ปฏิบัติงาน 

5. นายชูศักดิ์ บุตรเมฆ เลขานุการคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลบางไผ่ 
 

 2.3 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 การนับถือศาสนา ประชาชนต าบลบางไผ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม และศาสนาอื่น 

ตารางแสดงจ านวนวัด พระภิกษุ และสามเณร พ.ศ. 2558 

ล าดับที่ ชื่อวัด อยู่ในพื้นที่ จ านวนพระภิกษุ จ านวนสามเณร รวม 

1 วัดอมฤต หมู่ที่ 1 13 - 13 

2 วัดเขียน หมู่ที่ 2 8 1 9 

3 วัดสังฆทาน หมู่ที่ 3 50 - 50 

4 วัดโชติการาม หมู่ที่ 3 14 1 15 

5 วัดค้างคาว หมู่ที่ 4 12 - 12 

6 วัดตึก หมู่ที่ 4 7 - 7 
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ล าดับที่ ชื่อวัด อยู่ในพื้นที่ จ านวนพระภิกษุ จ านวนสามเณร รวม 

7 วัดศาลารี หมู่ที่ 4 16 - 16 

8 วัดทองนาปรัง หมู่ที่ 5 7 - 7 

รวม 127 2 129 
 

 2.4 การศึกษา 

  ข้อมูลด้านสถานศึกษาภายในต าบลบางไผ่ สถานศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จ านวน 3 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 

 1. โรงเรียนที่เปิดสอนระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดโชติการาม 
 2. โรงเรียนที่เปิดสอนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดตึก 
(จ าลองศิลป์วิทยา) และโรงเรียนอุดมศึกษา 
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโชติการาม และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวัดตึก (จ าลองศิลป์วิทยา) 
 

ตารางแสดงข้อมูลจ านวนนักเรียนโรงเรียนวัดโชติการาม ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 
 

ระดับการศึกษา จ านวนนักเรียน (คน) จ านวนห้อง 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 3 ขวบ 
อนุบาล 1 
อนุบาล 2 
อนุบาล 3 
ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 
ประถมศึกษาปีที่ 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

- 
6 
8 
- 

10 
8 
6 
8 

11 
16 
10 
9 
9 

- 
8 
9 
- 
8 

10 
8 
7 
5 
9 

11 
4 
4 

- 
14 
17 
- 

18 
18 
14 
15 
16 
25 
21 
13 
13 

- 
1 
1 
- 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

รวม 101 83 184 11 
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ตารางแสดงข้อมูลจ านวนนักเรียนโรงเรียนวัดตึก (จ าลองศิลป์วิทยา) ปีการศึกษา พ.ศ. 2558 

ระดับการศึกษา จ านวนนักเรียน (คน) จ านวนห้อง 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 3 ขวบ 
อนุบาล 1 
อนุบาล 2 
อนุบาล 3 
ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

- 
13 
13 
- 
6 
5 
9 
9 
9 
7 

- 
15 
12 
- 
7 
7 
3 
7 
4 
5 

- 
28 
25 
- 

13 
12 
12 
16 
13 
12 

- 
1 
1 
- 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

รวม 71 60 131 8 

 

ตารางแสดงข้อมูลจ านวนนักเรียนโรงเรียนอุดมศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2558 

ระดับการศึกษา จ านวนนักเรียน (คน) จ านวนห้อง 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 3 ขวบ 
อนุบาล 1 
อนุบาล 2 
อนุบาล 3 
ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

- 
26 
27 
35 
44 
46 
41 
39 
41 
51 

- 
23 
26 
35 
32 
32 
49 
26 
35 
47 

- 
49 
53 
70 
76 
78 
90 
65 
76 
98 

- 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 

รวม 350 305 655 25 
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ตารางแสดงจ านวนผู้เข้ารับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปี พ.ศ. 2557 
 

ระดับการคึกษา 
ผู้เข้ารับการศึกษา(1/2557)  

รวม 
ชาย หญิง 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1 
3 
2 

- 
3 
2 

1 
6 
4 

รวม 6 5 11 

 

 2.5 สาธารณสุข 

  ต าบลบางไผ่ มีสถานพยาบาล 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (ต าบลบางไผ่) และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (วัดโชติการาม) 

ตารางแสดงจ านวนแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี พ.ศ.2558  

 

ล าดับที่ 

 

สถานพยาบาล 
แพทย์ 
(คน) 

ทันตาภิ
บาล 
(คน) 

พยาบาล 
(คน) 

เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 
(คน) 

 

รวม 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ต าบลบางไผ่ - - 2 4 6 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล วัดโชติการาม - 1 2 1 4 

รวม - 1 4 5 10 
 

 2.6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

  ต าบลบางไผ่ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 

รหัสทะเบียน 
 

 

ชื่อ 
 

ที่ตั้ง 
 

เบอร์โทรศัพท์ 

 

1-12-01-06/1-0001 

1-12-01-06/1-0004 

1-12-01-06/1-0005 

 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสมุนไพรใกล้ตัว 

วิสาหกิจชุมชนเบเกอรี่ไผ่สีทอง 

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เห็ดบางไผ่ 

 

25/9 หมู่ที่ 1 

103/6 หมู่ที่ 1 

6 หมู่ที่ 4 

 

09-7842295 

02-8837069 

02-8796628 
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 2.7 รายช่ือผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

  ต าบลบางไผ่ มีรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

 
ชื่อ 
 

 
ชื่อผลิตภัณฑ์ มผช. 

 

เลขที่
ใบรับรอง 

 

 

วันที่ออก
ใบรับรอง 

 

ใบรับรอง
หมดอายุ 

 
เบอร์โทรศัพท์ 

 

นางสาวศันสนีย์  โภคทวีงาม 
 
 
นายพชรพล  อัศวพิศิษฐ 
 

 

1. เครื่องประดับหินสี 
421/2547 
 
 

1. ผลิตภณัฑ์ประดบัลวดลาย
ปิดทอง 625/2547  
 

 

62455-
702/421 

 
 

57890-
23/625 

 

2 ส.ค. 2559 
 
 

21 ก.ค. 2558 
 

 

 

1 ส.ค. 2562 
 
 

20 ก.ค. 2561 
 

 

08-00858822 
 
 

08-53598934 
 
 

 

 2.8 สินค้า OTOP 
  ต าบลบางไผ่ มีสินค้า OTOP ดังนี้ 

 

รหัส OTOP/รหัสสินค้า 
 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 

 

ปี 

 

สถานที่จ าหน่าย 

 

เบอร์โทรศัพท์ 

 

120106-B101 
120106-B102 
120106-B103 
120106-B104 
120106-B105 
120106-B201 
120106-B202 
120106-B203 
120106-B204 
120106-B205 
120106-B206 
120106-B207 
120106-B208 
120106-B301 

 
120106-SB101 
120106-SB102 

 

 

ของใช้ ของประดับ
ตกแต่งและของที่ระลึก 
- ตุ๊กตาผ้าจากใยบัว 
- ดอกบัวประดิษฐ์จากผ้า
ใยบัว 
-ปลาทองประดิษฐ์จากผ้า
ใยบัว 
 
 
 

 

 
 
ของใช้ ของประดับ
ตกแต่งและของที่ระลึก 
- กระเป๋าเส้นพลาสติก 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ต าบลบางไผ่ 
55/1 หมู่ที่ 1 ต.บางไผ่ อ.เมือง
นนทบุรี จ.นนทบุรี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เบอเกอร์รี่ไผ่สีทอง 103/6 หมู่ที่ 1 
ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 

 

06-7859415 
02-8827349 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08-91141697 
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รหัส OTOP/รหัสสินค้า 
 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 

 

ปี 

 

สถานที่จ าหน่าย 

 

เบอร์โทรศัพท์ 

12010003735991 
120102685201 
120100434701 

 
120106-A01 

 

อาหาร 
- เย็นตาโฟตีลังกา 
- น้ าซอสเย็นตาโฟตลีังกา 
 
อาหาร 
- น้ าพริกเผา 

 
2555 
2552 

เย็นตาโฟตีลังกา 38/4 บางไผ่ใหญ่ 
หมู่ที่ 3 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี  
จ.นนทบุรี 
 
กลุ่มน้ าพริกเผา หมู่ที่ 3 บ้านบางไผ่
ใหญ่ ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี  
จ.นนทบุรี 

08-14067944 
 
 

 
02-4466337 

 
 

 

3. ข้อมูลทางชีวภาพ 

 3.1 พันธุ์พืชเศรษฐกิจ 

  ต าบลบางไผ่พื้นที่การเกษตรกรรมปลูกพืช 2 ชนิด คือ ไม้ผล และการท าไม้ดอกไม้ประดับ 

  ไม้ผลที่เป็นพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ทุเรียน กล้วยหอม กล้วยน้ าว้า มะปราง ขนุน มะพร้าว มะม่วง 
มะนาว และหมาก 

  ไม้ดอกไม้ประดับ มีการปลูกในกระถางเพราะรายได้ดีกว่าไม้ตัดดอก มีทั้งไม้ไทยโบราณหายากและ
พันธุ์ไม้ตา่งประเทศ เช่น ต้นมหัศจรรย์ ไม้ใบ ปาล์ม ชวนชม ส้มเช้งด่าง บอนไซ หน้าวัว บอนสี ชาฮกเกี้ยน ว่านมงคล
และว่านสมุนไพร 

              3.2 พันธุ์พืชพ้ืนเมือง 

  ต าบลบางไผ่เป็นแหล่งพันธุ์ไม้ผลพ้ืนเมืองของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีไม้ผลพันธุ์พ้ืนเมืองหลายชนิด เป็น
ที่นิยมบริโภคของชุมชนในท้องถิ่น เช่น ทุเรียน ชื่อพันธุ์ลวง กบตาข า กบชาย กบแม่เฒ่า กบตาเฒ่า เม็ดในยายปราง 
ซึ่งพันธุ์เหล่านี้ ถูกน้ าเค็มและน้ าท่วมเสียหายเมื่อปี 2554 ส่วนที่เหลือเกษตรกรไม่ค่อยขยายพันธุ์ เพราะต้นแก่ล าต้น
สูงการขยายพันธุ์ท าได้ยาก 

 3.3 ระบบการผลิต  

  ไม้ผลพ้ืนที่ต าบลบางไผ่เป็นพ้ืนที่สวนแบบผสมผสานมีการปลูกพืชหลายชนิด เป็นระดับในพ้ืนที่
เดียวกัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการท าสวนของเกษตรกรในพ้ืนที่สืบต่อกันมา สวนแบบอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยปลูกพืช
ต่างระดับอาศัยเกื้อกูลกันและกันได้ใบพืช เศษพืช เป็นอินทรีย์บ ารุงดินเป็นอย่างดี ระบบการเก็บน้ าใช้ในพ้ืนที่ใน
ท้องร่องสวนไว้ใช้ได้ตลอดปี โดยสามารถควบคุมระดับน้ าจากการสูบน้ าจากคลองซอย เมื่อต้องการหรือปล่อยทิ้งทาง
ท่อระบายน้ าหรือสูบออกหากเกินความต้องการโอกาสขาดน้ ามีน้อยมาก 
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  ไม้ดอกไม้ประดับ มีการปลูกในกระถางหรือเข่งเป็นพันธุ์ไม้ไทย ไม้จัดสวน ไม้หายาก พันธุ์ไม้โบราณ
และไม้ต่างประเทศ เพ่ือสะดวกในการซื้อ - ขาย และการขนย้าย 

ปฏิทินกิจกรรมในการดูแลพืช 

ชนิดพืช 
 

 

ม.ค 
 

ก.พ. 
 

มี.ค 
 

เม.ย 
 

พ.ค 
 

มิ.ย 
 

ก.ค 
 

ส.ค 
 

ก.ย 
 

ต.ค 
 

พ.ย 
 

ธ.ค 

 ไม้ผล             
     ปลูก             

     ใส่ปุ๋ย 
            

     เก็บผล             

     ตัดแต่งก่ิง             

 ไม้ดอกไม้ประดับ             

    ปลูกพร้อมดูแลรักษา 
            

    ป้องกันก าจัดศัตรูพืช             

 สัตว์  (ไก่)               

    ดูแลรักษา 
            

 3.5 เทคโนโลยีการผลิต 
  ในการใช้เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลและไม้ดอกไม้ประดับของต าบลบางไผ่ ประเภททุเรียน มะม่วง  
ส้มโอ มังคุด มะนาว พันธุ์ที่ใช้พันธุ์ส่งเสริมที่ทางราชการแนะน า การปฏิบัติดูแลมีการให้น้ าอาทิตย์ละประมาณ 1 - 2  
ครั้ง เนื่องจากต้นโตแล้วจะให้สม่ าเสมอช่วงก่อนออกดอก 1 เดือน และหลังจากติดผลเป็นผลขนาดเล็ก การให้ปุ๋ยใช้
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  หรือ 16-16-16 รวมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และมีการลอกเลนจากท้องร่องขึ้นทับดินเก่า
หลังร่วงเพ่ือปรับสภาพให้ดินดีขึ้น 

 3.6 เป้าหมายของการท าฟาร์ม 

  เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ต าบลบางไผ่มีลักษณะเป็นแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท ชานเมืองประกอบกับเมื่อปี 
2554 ประสบอุทกภัยท าให้สวนผลไม้เกิดความเสียหายและประสบกับการขาดทุนในการท าอาชีพการเกษตร ดังนั้น
เป้าหมายของการท าฟาร์มในช่วงหลังปี 2554 เป็นต้นมา จึงมีลักษณะของสวนผสมโดยมีเป้าหมาย คือ เพ่ือมิให้สวน
เดิมเป็นสวนร้างและด าเนินการเป็นอาชีพเสริมรายได้หลักของครอบครัว 
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 3.7 เทคนิควิธีการผลิต 

  ใช้วิธีการผลิตแบบดั้งเดิม คือ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานจากบรรพบุรุษ ได้แก่ การยกร่องสวน
เพ่ือกันน้ าในฤดูน้ าหลากและใช้ใบทองหลางที่มีการปลูกอย่างแพร่หลายในพ้ืนที่หมักเป็นปุ๋ยพืชสด กลบโคนต้นแล้ว
สาดเลนในท้องร่องสวนกลบโคนต้นอีกครั้งหนึ่งท าให้ทุเรียนและผลไม้ต่างๆ ที่ปลูกมีการเจริญเติบโตเร็วและรสชาดดี 

 3.8 ข้อมูลการตลาด  

วิถีการตลาดแหล่งรับซื้อผลผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกษตรกรผู้ผลิต 

ตลาดจตุจักร 

ตลาดในท้องถิ่น 

ตลาดจังหวัดใกล้เคียง 

ผู้บริโภค 

พ่อค้าคนกลาง 
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วิธีการตลาดไม้ผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
     

 

          

                

 

แหล่งรับซ้ือไม้ผลประจ าจังหวัดนนทบุรี 
1. ตลาดสดเทศบาลเมืองนนทบุรี 
2. ตลาด อ.ต.ก. 3 
3. ตลาดเรวด ี
4. ตลาดชลประทาน 
5. ตลาดเทศบาลบางบัวทอง 
6. ตลาดเทศบาลปากเกร็ด 
7. ตลาดกระทรวงสาธารณสุข 

เกษตรกร ตลาดผลไม้ประจ าจังหวัด 
ผู้บริโภค 

ตลาดขายส่งผลไม้ในจังหวดั 

พ่อค้าขายปลกี 

ผู้บริโภค 

พ่อค้าท้องถิ่น 
ตลาดผลไม้กรุงเทพ 

ผู้บริโภค 



 
 

แผนพฒันาเกษตรกรรมระดบัต าบลบางไผ ่อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 20 

 

3.9 การใช้ที่ดิน/ลักษณะการครอบครองท่ีดิน 

     ต าบลบางไผ่มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 5.61 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,507 ไร่ แบ่งเป็นที่พัก
อาศัยและอ่ืนๆ 3,315.28 ไร่ และเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร จ านวน 191.72 ไร่ แยกได้ดังนี้ 

    ไม้ผล        173.71 ไร่  

    ไม้ดอกไม้ประดับ              10.39   ไร่  

    ไม้ยืนต้น            5.06 ไร่  

    พืชผัก            2.56 ไร่  
 

4. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

 4.1 สถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ต าบลบางไผ่ ประจ าปี 2559 

     ร้านอาหาร    จ านวน    32  แห่ง 

     โรงงานอุตสาหกรรม   จ านวน    10  แห่ง 

      โรงแรม    จ านวน      2  แห่ง 

     ร้านขายของ    จ านวน    53  แห่ง 

     ปั๊มน้ ามันและก๊าซ    จ านวน      4  แห่ง 

     อ่ืนๆ  (ห้องเช่า, อู่ซ่อมรถ เสริมสวยฯ) จ านวน  132  แห่ง 

 

 4.2 การการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ 

  ต าบลบางไผ่ประกอบด้วยองค์กรหลายองค์กร ที่มีลักษณะและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งที่แตกต่าง
ทางด้านกิจกรรมขององค์กร ได้แก่ 

  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรเพ่ือสนับสนุนการรวมกลุ่มกัน ด าเนิน
กิจกรรมรับความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตรที่จะส่งผลถึงการเพ่ิมรายได้ และพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกร
ได้รวมกลุ่มกันด าเนินกิจกรรม ด้านการปลูกและขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือจ าหน่ายเป็นรายได้ของครอบครัว 
รวมทั้งจัดท าเป็นศูนย์จ าหน่าย ไม้ดอกไม้ประดับของสมาชิก 
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 4.3 แรงงานและการเคลื่อนย้ายแรงงาน 

  จ านวนแรงงานที่ยังคงด าเนินกิจกรรม และเดินทางไปท าอาชีพอ่ืนนอกพ้ืนที่นอกเหนือจากอาชีพ
ประจ าที่เป็นรายได้หลักของครอบครัวได้แก่อาชีพนอกภาคการเกษตร เช่น รับราชการ รับจ้าง ค้าขาย อ่ืนๆ ปรากฏว่า
ยังคงมีแรงงานที่เป็นผู้ที่อยู่ในวัยชราหรือเกษียณอายุราชการ วัยหนุ่มสาวที่จบการศึกษาและอยู่ในระหว่างการว่างงาน 
เฉลี่ยครอบครัวละ 2 คน    

 4.4 แหล่งเงินทุน 

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

ตารางข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์อ าเภอเมืองนนทบุรี 

 

ล าดับ 
 

 

ชื่อสหกรณ์ 
 

โทรศัพท์ 
 

วันที่จดทะเบียน 
 

เลขทะเบียน
สหกรณ์ 

1. 
 

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

สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า 
ธ.ก.ส.นนทบุร ี
สหกรณ์การเกษตรเมืองนนทบุรี 
สหกรณอ์อมทรัพย์บุรี 
ร้านสหกรณ์นนทบุรี 
สหกรณ์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนไทย 
สหกรณ์ส่งเสริมการขายสินค้าไทย 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนนทบุรี 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิมแลนด์ 

02-9673865 
 

02-9681050 
- 
- 
- 

02-9217824 
02-9696809 

- 

15 เมษายน 2534 
 

12 กันยายน 2520 
24 มกราคม 2535 
1 ตุลาคม 2523 

29 สิงหาคม 2546 
11 มกราคม 2549 
9 เมษายน 2553 

16 พฤษภาคม 2540 
 

ก.004834 
 

กสก.75/2520 
อ.004245 

กพธ.81/2523 
บ.013846 
1.2E+12 
1.2E+1 

อ.008140 
 

 

ที่มา : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 
 

 4.5 แหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตร 

  ต าบลบางไผ่เกษตรกรมีการให้แหล่งสินเชื่อเพ่ือการเกษตร โดยใช้แหล่งสินเชื่อเพ่ือการเกษตร คือ  
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรเมืองนนทบุรี และกองทุนหมู่บ้าน จ านวน 5 
หมู่บ้าน 
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 4.6 กองทุนและผลการด าเนินการ 

  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ส าหรับการลงทุนในการพัฒนาอาชีพ 
ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถ เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตัวเองของหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต และสร้างความ
เข้มแข็งของประชาชน ซึ่งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับกองทุนหมู่บ้านละ 1,000,000 บาท ทั้ง 5 หมู่บ้าน 
ได้รับการสนับสนุนแล้วโดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการตามมติชุมชน ผู้ที่กู้เงินกองทุนจะร่วมกัน
พิจารณาวงเงินกู้ และดอกเบี้ยตามมติของสมาชิก ทั้งนี้ผลการด าเนินการของกองทุนเกิดจากความช่วยเหลือเอ้ืออาทร
ซึ่งกันและกันแก่กองทุนสมาชิก โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามวิถีชุมชน และวัฒนธรรมระหว่ากัน เพ่ือให้
เกิดการยกระดับของกองทุนให้มีความเท่าเทียมกัน จากการอยู่รอด สู่การกินดีและอยู่ดี 
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บทที่ 3 

การจัดเวทีประชาคม 

 

  ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีพ้ืนที่ทั้งหมด 3,507 ไร่ และมีพ้ืนที่ท า
การเกษตร 191.72 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.46 ของพ้ืนที่ทั้งหมด และมีครัวเรือน จ านวน 618 ครัวเรือน ชุมชนใน
พ้ืนที่ต าบลบางไผ่ ประชากรส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพทางด้านการท าสวนผลไม้ชนิดต่างๆ เช่น ทุเรียน มะม่วง 
มังคุด ส้มโอ มะนาว กระท้อน ชมพู่ กล้วย ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นผลไม้ที่มีรสชาติดีและสามารถน าออกจ าหน่ายต่อ
ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี การผลิตและเทคนิคการท าการเกษตรในต าบลเป็นลักษณะการผลิตที่สืบทอดภูมิปัญญาแต่ครั้ง
บรรพบุรุษตั้งแต่วิธีการปลูกจนถึงการเก็บ มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์วัตถุและสารเคมีเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องจากสภาพพ้ืนที่
เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ าความอุดมสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุที่ตกตะกอนในพ้ืนที่ ท าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และมี ธาตุ
อาหารให้กับความต้องการของพืช เกษตรกรสามารถใช้เทคนิคตลอดจนจัดระบบการจัดการฟาร์ม โดยอาศัยความรู้
จากประสบการณ์ดั้งเดิมและจากความต้องการของตลาดเป็นตัวก าหนดพืชที่ปลูกภายในพ้ืนที่เป็นส าคัญ แต่ก็เป็นที่น่า
เสียดายว่าผลผลิตดังกล่าวมีจ านวนจ ากัด ไม่พอกับตลาดต้องการ และมีแนวโน้มว่าจะมีประมาณที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยที่ก่อให้เกิดเงื่อนไขในการผลิต ได้แก่ พ้ืนที่ท าการเกษตรลดน้อยลง เนื่องจากเกษตรกรขายที่ดิน
ให้กับนายทุน ปัญหามลภาวะน้ าเสียที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อการท าอาชีพเกษตรกรรมและขาดแรงงานในครอบครัวที่
จะสืบทอดอาชีพการเกษตร 

จากโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2560 ส านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ/ต าบล ตามโครงการสนับสนุนการ
ประชุมเครือข่ายสภาเกษตรกรอ าเภอ/ต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร
ระดับอ าเภอร่วมพิจารณาคัดเลือกต าบลที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี  
ในการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับอ าเภอ/ต าบล ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับ 
(ซอยช้าง) หมู่ที่ 3 ต าบลบางรักน้อย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพ่ือคัดเลือกต าบลน าร่องของอ าเภอเมือง
นนทบุรี โดยด าเนินการคัดเลือก ๑ ต าบล ได้แก่ ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ส านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ค านึงถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งมิติทางด้านการพัฒนา 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ และมิติด้านพ้ืนที่ ทั้งระดับอ าเภอ จังหวัด ประเทศ และ
ระดับโลก ซึ่งล้วนส่งผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมต่อต าบล เพ่ือรับมือกับสถานการณ์หรือผลกระทบอย่างรู้เท่าทัน 
น าไปสู่การปรับเปลี่ยนการท าการเกษตร แก้ไขปัญหาสนองตอบความต้องการของเกษตรกรในต าบล โดยส ารวจ/เก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยเฉพาะข้อมูลด้านแหล่งน้ า หนี้สิน  ที่ดินท ากิน สวัสดิการและสิทธิ
เกษตรกร จ านวนเกษตรกร อาชีพการเกษตรที่ท ารายได้/รายจ่าย การแปรรูป การตลาด ปัจจัยการพ้ืนฐานทาง
การเกษตรในพ้ืนที่ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ 

 
 



 
 

แผนพฒันาเกษตรกรรมระดบัต าบลบางไผ ่อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 24 

 

ปัญหาและความต้องการเกษตรกร 

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

 

ปัญหา 
 

 

สาเหต ุ
 

แนวทางแก้ไข 

1. น้ าเสีย 
 

 

 

- หมู่บ้านจัดสรรและแหล่งชุมชนไม่
บ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยน้ าลงสู่
คลอง 

- ร่วมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะมูลฝอย น้ าเสียและของเสียลงสู่
แหล่งน้ าและทางระบายน้ าสาธารณะ 
- ขอความร่วมมือบ้านจัดสรรบ าบัดน้ าเสียและดูแล
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

 

2. น้ าเค็ม 
   

- ผลกระทบจากภัยแล้ง  
- ผลกระทบจากน้ าทะเลหนุนเป็น
ประจ าทุกปี 

- จัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวัง/ตรวจวัดน้ าเค็ม 
-  อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการตรวจสอบความ
เค็มของน้ า  
 

3. ต้นทุนการผลิตสูง 

 

 

- ราคาปัจจัยการผลิตสูง 
- ไม่น าวิธีการใช้ปัจจัยการผลิตที่
ถูกต้องและเหมาะสมมาใช้ 

- ปรับเปลี่ยนจากการใช้เกษตรเคมีโดยใช้เกษตร
ปลอดภัย/ไร้สารพิษแทน 
- ผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์แทนสารเคมี 
 
 

4. ดินเสื่อมสภาพ 

 
 

- เกษตรกรไม่ค านึงถึงการปรับปรุง
บ ารุงดิน 
- การใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่อง 

- ปลูกจิตส านึกให้เกษตรกรเห็นความส าคัญในการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน 
- ท าการเกษตรแบบปลอดภัย/ไร้สารเคมี 
- ปลูกพืชปรับปรุงบ ารุงดิน เช่น พืชตระกูล ถั่ว ฯลฯ 
- ท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
 

5. ด้านความรู้ 

 

 

- เกษตรกรขาดความรู้ในการผลิต
ภาคเกษตร 
- เกษตรกรยึดติดกับวิถีการผลิต
แบบเดิมๆ 

- ปลูกจิตส านึกให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในความรู้
ของหน่วยงานภาครัฐ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี 
- จัดอบรมให้ความรู้โดยการใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม
สมัยใหม่ 
 



 
 

แผนพฒันาเกษตรกรรมระดบัต าบลบางไผ ่อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 25 

 

  สรุปผลของการระดมความคิดเห็น เพ่ือค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการเกษตรของต าบล
บางไผ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 

 

ประเด็นปัญหา 
 

 

แนวทาง/วิธีการ 
 

หมายเหตุ 

1. ด้านแหล่งน้ า 1. สร้างจิตส านึกให้ชุมชนอนุรักษ์แหล่งน้ า 
2. จัดอบรมให้ความรู้ 
    - อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการตรวจสอบความเค็มของน้ า และ
ข้อก าหนดค่าความเค็มของน้ าส าหรับการเพาะปลูกทางการเกษตร 
3. จัดตั้งกลุ่ม 
    - เพ่ือเฝ้าระวัง/ตรวจวัดค่าน้ าเค็ม 
    - เพ่ือประชุมวางแผนขอความร่วมมือหมู่บ้านจัดสรรบ าบัดน้ าเสียและดูแล
ระบบบ าบัดน้ าเสียให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง 
4. ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา  
    - ก่อสร้างประตูระบายน้ า/เขื่อนกั้นน้ า/คันกั้นน้ า เพื่อให้สามารถบรรเทา
ปัญหาน้ าท่วมและน้ าเค็มที่หนุนเข้าสู่พื้นที่ 
    - ขุดลอก คูคลอง และก าหนดพื้นที่ทิ้งขยะและน้ าให้เหมาะสม 

 

2. ด้านต้นทุนการผลิต 1. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
    - เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการปลูก การผลิต การแปรรูป
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
    - ปรับเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีมาท าการเกษตรปลอดภัย/ไร้สารพิษแทน 
    - เพ่ือให้ความรู้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์แทนสารเคมี      

    - เพ่ือให้ความรู้และสนับสนุนให้เกษตรกรจัดท าบัญชีต้นทุนการผลิตพืช  

 

3. ด้านดิน 1. สร้างจิตส านึกให้เกษตรกรเห็นความส าคัญในการปรับปรุงบ ารุงดิน 
2. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
    - เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและปรับแนวคิดท าการเกษตรผสมผสาน
ปลอดภัยและปลูกพืชหมุนเวียน เพ่ืออนุรักษ์ดินและรักษาธาตุอาหารในดินให้
สมดุล 

 

4. ด้านความรู้ 1. สร้างจิตส านึกให้เกษตรกรเชื่อมั่นในความรู้ของหน่วยงานภาครัฐหรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มี 
2. จัดอบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุกด้านโดยการใช้
เทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ 
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แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมต าบลบางไผ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  จากการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งจากข้อมูลพื้นที่ท่ีได้รวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ได้จากการ
ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับอ าเภอ/ต าบล และระดมความคิดเห็น โดยมีเกษตรกร ผู้น าเกษตรกร ผู้น าท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลของต าบลบางไผ่ จึงได้แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมต าบลบางไผ่ ดังนี้   

 

ประเด็นปัญหา 
 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/วิธีด าเนินการ 
 

ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 
 
 
 
 

1. สร้างจิตส านึกให้ชุมชนอนุรักษ์แหล่งน้ า 
2. จัดอบรมให้ความรู้ 
    2.1 อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการตรวจสอบความเค็มของน้ า 
และข้อก าหนดค่าความเค็มของน้ าส าหรับการเพาะปลูกทางการเกษตร 
3. จัดตั้งกลุ่ม 
    3.1 เพ่ือเฝ้าระวัง/ตรวจวัดค่าน้ าเค็ม 
    3.2 เพ่ือประชุมวางแผนขอความร่วมมือหมู่บ้านจัดสรรบ าบัดน้ าเสีย
และดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่อง 
4. ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา  
    4.1 ก่อสร้างประตูระบายน้ า/เขื่อนกั้นน้ า/คันกั้นน้ า เพื่อให้สามารถ
บรรเทาปัญหาน้ าท่วมและน้ าเค็มที่หนุนเข้าสู่พื้นที่ 
    4.2 ขุดลอก คูคลอง และก าหนดพ้ืนที่ทิ้งขยะและน้ าให้เหมาะสม 
 

ปัญหาต้นทุนการผลิต 
  
 
 

1. สร้างจิตส านึกให้เกษตรกรเชื่อมั่นในความรู้ของหน่วยงานภาครัฐหรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี 
2. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
    2.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการปลูก การผลิต การ
แปรรูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
    2.2 ปรับเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีมาท าการเกษตรปลอดภัย/ไร้
สารพิษแทน 
    2.3 เพ่ือให้ความรู้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์แทนสารเคมี      

    2.4 เพ่ือให้ความรู้และสนับสนุนให้เกษตรกรจัดท าบัญชีต้นทุนการ
ผลิตพืช 
    2.5 เพ่ือให้ความรู้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุกด้านโดยการใช้
เทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่  
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ประเด็นปัญหา 
 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/วิธีด าเนินการ 
 

ปัญหาด้านดิน 
 
 
 

1. สร้างจิตส านึกให้เกษตรกรเห็นความส าคัญในการปรับปรุงบ ารุงดิน 
2. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
    - เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและปรับแนวคิดท าการเกษตร
ผสมผสานปลอดภัยและปลูกพืชหมุนเวียน เพ่ืออนุรักษ์ดินและรักษาธาตุ
อาหารในดินให้สมดุล 
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บทที่ 4 

แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลบางไผ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

 
โครงการ 

 
 

 
เหตุผล 

 
กิจกรรม 

 
กิจกรรมย่อย 

 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
 

 
พื้นที่

ด าเนนิการ 

 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

2560 
 

 

2561 
 

2562 
 

2563 

1. โครงการส่งเสริม
ระบบการใช้น้ าเพื่อ
การเกษตรอย่างเป็น
ระบบ 

1. ต าบลบางไผ่ เน่ืองจากได้รับ
ผลกระทบน้ าเค็มจากแม่น้ า
เจ้าพระยา ท าให้พื้นท่ีอยู่อาศัย
รวมท้ังพื้นท่ีการเกษตรของราษฎร
ได้รับความเสียหายมาโดยตลอด  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ก่อสร้าง
ประตูระบาย
น้ า/เข่ือนกั้น
น้ า/คันกั้นน้ า  

1.1 ให้มีการจัดท าแผนจัดสรรน้ าและ
แผนการใช้น้ า โดยการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร และกลุ่มผู้ใช้น้ า 
1.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรใน
การตรวจสอบความเค็มของน้ า และ
ข้อก าหนดค่าความเค็มของน้ าส าหรับการ
เพาะปลูกทางการเกษตร 
1.3 จัดต้ังกลุ่มเพื่อเฝ้าระวัง/ตรวจวัดค่า
น้ าเค็ม 
1.4 กอ่สร้างประตูระบายน้ า/เข่ือนกั้น
น้ า/คันกั้นน้ า เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าเค็มท่ี
หนุนเข้าสู่พื้นท่ี ซึ่งจะช่วยลดความ
เดือดร้อนของราษฎรได้ จ านวน 4,709 
ครัวเรือน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    หมู่ท่ี 1 - 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริเวณปาก
คลองบางไผ่
ใหญ ่และ
บริเวณปาก
คลองบางไผ่
น้อย 

-ชลประทาน 
-อบต. 
-อบจ. 
-สภาเกษตรกรจงัหวัด 

 

1. โครงการส่งเสริม
ระบบการใช้น้ าเพื่อ
การเกษตรอย่างเป็น
ระบบ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หมู่บ้านจัดสรรและแหล่งชุมชน
ท้ิงน้ าเสียลงสู่ล าคลองและแหล่งน้ า
สาธารณะ โดยไมม่ีการบ าบัดน้ า
เสียก่อนปล่อย  
2. น้ าเสียและมีวัชพืชข้ึนกีดขวาง
ทางเดินน้ าเน่ืองจากเกษตรกรขาด
จิตส านึกในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
และรักษาแหล่งน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ปรับปรุง
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

2.1 สร้างจิตส านึกให้ชุมชนอนุรักษ์แหล่ง
น้ า 
2.2 รณรงค์ให้ผู้ใช้น้ าได้มีส่วนร่วมในการ
บ ารุงรักษาแม่น้ า ล าคลอง 
2.3 จัดประชุมเพื่อวางแผนขอความ
ร่วมมือหมู่บ้านจัดสรรบ าบัดน้ าเสียและ
ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อเน่ือง 
2.4 ปรับปรุงแหล่งน้ า 
    - ขุดลอกคูคลองท่ีต้ืนเขิน 
    - ก าจัดวัชพืชท่ีกีดขวางทางน้ า 
 
 

    หมู่ท่ี 1 - 5 
 

-ชลประทาน 
-อบต. 
-อบจ. 
-สภาเกษตรกรจงัหวัด 
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โครงการ 

 
 

 
เหตุผล 

 
กิจกรรม 

 
กิจกรรมย่อย 

 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
 

 
พื้นที่

ด าเนนิการ 

 
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 

2560 
 

 

2561 
 

2562 
 

2563 

2. โครงการส่งเสริม
การลดต้นทุนการผลิต
พืช 

1. ราคาปัจจัยการผลิตสูง 
2. เกษตรกรไม่น าวิธีการใช้ปัจจัย
การผลิตท่ีถูกต้องและเหมาะสมมา
ใช้ 
3. เกษตรกรขาดความรู้ในการผลิต
ภาคเกษตร 
4. เกษตรกรยึดติดกับวิถีการผลิต
แบบเดิมๆ 
5. ดินเสื่อมสภาพ ขาดความอุดม
สมบูรณ์ของแร่ธาตุและอาหารใน
ดิน ท าให้ผลผลิตเกษตรกรได้
ปริมาณน้อย เน่ืองจากเกษตรกร 
ไม่ค านึงถึงการปรับปรุงบ ารุงดิน 
และการใช้สารเคมีอย่างต่อเน่ือง 
 

1. ส่งเสริม
การลดต้นทุน 
 

1.1 สร้างจิตส านึกให้เกษตรกรเช่ือมั่นใน
ความรู้ของหน่วยงานภาครัฐหรือภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินท่ีมี 

1.2 สร้างจิตส านึกให้เกษตรกรเห็น
ความส าคัญในการปรับปรุงบ ารุงดิน 

1.3 จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
    - เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการวาง
แผนการปลูก การผลิต การแปรรูปให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 
    - ปรับเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีมาท า
การเกษตรปลอดภัย/ไร้สารพิษแทน 
    - เพื่อให้ความรู้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
และปุ๋ยอินทรีย์แทนสารเคมี      
    - เพื่อให้ความรู้และสนับสนุนให้
เกษตรกรจัดท าบัญชีต้นทุนการผลิตพืช 
    - เพื่อให้ความรู้การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมทุกด้านโดยการใช้
เทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่  
  - เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและ
ปรับแนวคิดท าการเกษตรผสมผสาน
ปลอดภัยและปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อ
อนุรกัษ์ดินและรักษาธาตุอาหารในดินให้
สมดุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    หมู่ท่ี 1 - 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สนง.เกษตรอ าเภอ 
-สนง.เกษตรจังหวัด 
-อบต. 
-อบจ. 
-สถานีพัฒนาท่ีดิน 
-สภาเกษตรกรจงัหวัด 
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ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรม 
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