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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
เจ้าของท าการพัฒนา  หรือแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรในต าบล  มากกว่าตอบสนอง
ตัวชี้วัดของหน่วยงานสนับสนุนภายนอก 

  ๒) รวมพลังทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม พ่อค้า นักธุรกิจภาคเอกชนและภาคีการ
พัฒนาอื่นๆ สนับสนุนการบริหารการพัฒนา 

  3) การบูรณาการกระบวนการ บุคลากร แผนงาน และงบประมาณของหน่วยงานสนับสนุน มุ่งสู่ 
การแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม 
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 วัตถุประสงค์ 

            1. เพ่ือสนับสนุนชุมชนระดับต าบลให้มีแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ในรูปแบบของการจัดการตนเอง 

            2. เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดท าแผนพัฒนาร่วมกัน
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร 

             3. เพ่ือสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทาง
เกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพ่ือการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐ 
และภาคเอกชน 
 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ พิจารณาคัดเลือกต าบลที่มีความ

พร้อมมีศักยภาพและพร้อมที่จะท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชุมชน สังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 2. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 
 การจัดท าแผนที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น

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

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

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

  3) รับฟังความคิดเห็นเกษตรกรในต าบลต่อร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลเพ่ือ
ถือใช้ 

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

สภาพทั่วไปของต าบล 

 

ประวัติความเป็นมา  

  ต าบลมหาสวัสดิ์ เป็นต าบลหนึ่งในความรับผิดชอบของอ าเภอบางกรวย ซึ่งที่หมู่บ้านรวม 7 
หมู่บ้าน อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 3 หมู่บ้าน อยู่ในเขตความรับผิดชอบ
ของเทศบาลปลายบาง จ านวน 4 หมู่บ้าน 
 

1. ข้อมูลทางกายภาพ 

  1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต  

  ต าบลมหาสวัสดิ์ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอ าเภอบางกรวย มีพ้ืนที่ประมาณ 4,326 ไร่ 
ส่วนใหญ่เป็นพื้นทีร่าบลุ่ม และมีอาณาเขตติดต่อกับ 

  ทิศเหนือ           ติดต่อกับ     ต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

  ทิศใต ้             ติดต่อกับ     เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ     วัดชลอ ต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ     ต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
 

 1.2 ลักษณะสภาพภูมิประเทศ  

  ลักษณะภูมิประเทศของต าบลมหาสวัสดิ์ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีล าคลองไหลผ่านล้อมรอบใน
ฤดูน้ าหลากประชาชนมักประสบปัญหาน้ าท่วมอยู่เสมอ 

  1.3 ลักษณะสภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดู คือ 
     ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม 
     ฤดูร้อน  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 
     ฤดูฝน  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม   
    โดยปริมาณและการกระจายของน้ าฝนเฉลี่ยในรอบปีประมาณ 1,469 มิลลิเมตร โดยมีการ
กระจายของฝน  3 ช่วง คือ 1. เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 
      2. เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 
      3. เดือนตุลาคมจะเป็นช่วงที่มีฝนตกมาที่สุด  

 1.4 ลักษณะของแหล่งน้ า  ต าบลมหาสวัสดิ์มีล าคลองธรรมชาติไหลผ่านทั่วทั้งต าบล  
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แผนที่ข้อมูลชุดดิน  ต าบลมหาสวัสดิ์  อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

 

 1.5 ชุด/กลุ่มดินและความเหมาะสมของดิน 

  ดินและสมรรถนะของดิน ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 8 มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

ลักษณะเด่น :  

กลุ่มชุดดินที่มีการยกร่อง เพ่ือเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินจากนาข้าวเป็นพืชผักหรือไม้ผล ท าให้ลักษณะและสมบัติ
ดินในแต่ละพ้ืนที่ไม่สม่ าเสมอ ขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติดินเดิมก่อนมีการยกร่องและวิธีการเตรียมแปลงปลูก 
โดยทั่วไปจะน าดินชั้นล่างที่มีโครงสร้างแน่นทึบ ความอุดมสมบูรณ์ต่ ามาก ชั้นดินที่เป็นกรดรุนแรงมากหรือเป็นดิน
เค็มมาไว้ที่ผิวดิน ท าให้ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช จ าเป็นต้องมีปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ แก้ไขความเป็นกรด
รุนแรงมากหรือความเค็มของดิน ก่อนที่จะมีการปลูกพืช มีระบบป้องกันน้ าท่วมและควบคุมระดับน้ าในร่อง
ระหว่างแปลงปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 

คุณสมบัติของดิน :  

เป็นกลุ่มชุดดินที่มีการยกร่อง เนื้อดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว ดินบนมีลักษณะการทับถมเป็นชั้นๆ ของดินและ
อินทรียวัตถุท่ีได้จากการขุดลอกร่องน้ า ดินล่างมีสีเทา บางแห่งมีเปลือกหอยปะปนอยู่ด้วย พบในบริเวณพ้ืนที่ราบ
ลุ่ม ซึ่งเกษตรกรได้ดัดแปลงพ้ืนที่เพ่ือใช้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น หรือพืชไร่ ท าให้สภาพผิวดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
ปฏิกิริยาดินของดินไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสมบัติของดินเดิมที่ยกร่อง แต่ส่วนใหญ่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึง
ด่างจัด 

ปัญหา :  

ดินในกลุ่มนี้ได้รับการปรับปรุงบ ารุงดินเป็นอย่างดี และได้ท ามานานแล้ว จึงถือว่าไม่มีปัญหาแต่ประการใดในเรื่อง
คุณภาพของดิน แต่ส าหรับดินตามชายทะเลบางแห่ง ซึ่งยกร่องใหม่ อาจมีปัญหาเรื่องความเค็ม หรือถ้าเป็นดินที่
ยกร่องในพ้ืนที่ที่เป็นดินกรดจัดจะพบปัญหาเรื่องความเป็นกรดของดิน ซึ่งต้องมีการปรับปรุ งดินหรือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 
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แนวทางการจัดการ :  

การยกร่องเพ่ือเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินจากนาข้าวเป็นพืชผักหรือไม้ผล ท าให้ลักษณะและสมบัติดินในแต่ละพ้ืนที่
ไม่สม่ าเสมอ ขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติดินเดิมก่อนมีการยกร่องและวิธีการเตรียมแปลงปลูก โดยทั่วไปจะน าดิน
ล่างที่มีโครงสร้างแน่นทึบ มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ชั้นดินที่เป็นกรดรุนแรงมาก หรือเป็นดินเค็มมาไว้ที่ผิวดิน ท าให้
ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ แก้ไขความเป็นกรดรุนแรงมากหรือ
ความเค็มของดินก่อนที่จะมีการปลูกพืช มีระบบป้องกันน้ าท่วมและควบคุมระดับน้ าในร่องระหว่างแปลงปลูก 
พัฒนาระบบน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 

 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินของต าบลละหารมีศักยภาพมาก เนื่องจากอยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร  
มีความเชื่อมโยงของการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าพ้ืนที่มีความเชื่อมต่อกันเป็นพ้ืนที่
เมืองเดียวกัน โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความหลากหลายในส่วนของพ้ืนที่พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย 
รวมถึงการมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ต่อเนื่องกัน และส่งผลให้การใช้ประโยชน์ที่ดินมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีความ
เจริญขึ้นอย่างมาก 

 แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

 การใช้ประโยชน์ที่ดินภาคเกษตรกรรม มีแนวโน้มลดลงโดยปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เป็นโรงงานอุตสาหกรรม คลังเก็บสินค้า หมู่บ้านจัดสรร ร้านอาหารและพ้ืนที่อยู่อาศัยมากขึ้น รวมทั้งการเป็น
พ้ืนที่รองรับการบริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยเนื่องจากได้รับความเจริญแพร่กระจายจาก
กรุงเทพมหานคร 

                                                                      ที่มา : ส านักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี 

 1.6 ระบบบริการพื้นฐาน 

 การคมนาคมขนส่ง 

 ทางบก มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกันทุกหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้ 

  เส้นทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 5 สาย 

  เส้นทางลาดยาง   จ านวน 3 สาย 

  ถนนลูกรัง   จ านวน 9 สาย 
   

 1.7 ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 

  -  ไฟฟ้าในครัวเรือนมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน จ านวน 7 หมู่บ้าน และครอบคลุมทุกครัวเรือน 

 1.8 การประปา 

   -  ประปาหมู่บ้านซึ่งเป็นถังเก็บน้ าประปาในพ้ืนที่ต าบลมหาสวัสดิ์ จ านวน 3 แห่ง 
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 1.9 การโทรคมนาคม 
  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะในทุกหมู่บ้าน และอยู่ในสภาพทรุดโทรมไม่สามารถใช้งานได้ ส่วนใหญ่
ประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์บ้านในการติดต่อสื่อสาร 

2. ข้อมูลด้านสังคม 

 2.1 จ านวนประชากรและครัวเรือน 

 จ านวนประชากร ทั้งสิ้น 14,270 คน แยกเป็นชาย 6,518 คน หญิง 7,752 คน จ านวน
ครัวเรือน 8,590 ครัวเรือน แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้  

ตารางแสดงจ านวนประชากรและครัวเรือน 
 

หมู่ที่ 

 

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม 

1 บ้านวัดหูช้าง 361 458 819 568 

2 บ้านวัดต้นโพธิ์ 926 1,098 2,024 981 

3 บ้านคลองขวาง 599 652 1,251 526 

4 บ้านโรงหมู 285 314 599 277 

5 บ้านสวนผัก 2,282 4,699 6,981 4,203 

6 บ้านคลองข่ือขวาง 302 323 625 207 

7 บ้านบางราวนก 1,763 208 1,971 1,828 
 

รวม 
6,518 7,752 14,270 8,590 

 

 2.2 การปกครอง มีจ านวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน และมีการบริหารงาน ดังนี้ 

 ด้านการบริหารงาน และสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ เป็นผู้บริหารงาน เทศบาลปลายบาง นายกเทศมนตรีต าบลปลายบาง เป็นผู้บริหาร
และรับผิดชอบพื้นท่ีหมู่ 1, 2, 6, 7 และหมู่ 5 บางส่วนของต าบลมหาสวัสดิ์ 

ตารางแสดงรายชื่อผู้บริหารงานต าบลมหาสวัสดิ์ 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายประจวบ รอดกระจับ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ 

2. ร.ท.สมพล ฉัตรเฉลิม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ 

3. นายพิสิษฐ์ สุนทรพัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวัสดิ์ 

4. นายมาโนช แย้มพันธ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ 
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 ด้านการเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ ประกอบไปด้วยการปกครองท้องที่ 3 หมู่บ้าน มีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 6 คน ประกอบด้วย 

ตารางแสดงข้อมูลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ 
 

ล าดับที่ 
 

 

ชื่อ – นามสกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

หมายเหตุ 

1 นายสุวรรณ โตสวน ประธานสภา อบต. 

2 นายสุขโกศล แสนสุขทวีทรัพย์ รองประธานสภา อบต. 

3 นายสุรพล รุ่งกรุด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 

4 นายรัตน์ รัตนเสถียรกิจ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 

5 นายฉัตรชัย ฉันส าราญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 

6 นางสาวทิพวรรณ เรืองพลับพลา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
 

ตารางแสดงรายชื่อผู้บริหารงานเทศบาลปลายบาง 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

 

ต าแหน่ง 

1. นายพงษ์ศักดิ ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีต าบลปลายบาง 

2. นางสาวสุภิณดา ตุงคะสามน รองนายกเทศมนตรีต าบลปลายบาง 

3. นางเยาวภา มากมูล รองนายกเทศมนตรีต าบลปลายบาง 

4. นางประยงค์ศร ี พิทักษ์นภา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลปลายบาง 

5. นายส าราญ จาดเอี้ยง เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลปลายบาง 
 

 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  

ตารางแสดงรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อ าเภอบางกรวย) 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

 

ต าแหน่ง 

1. นายสมพงษ ์ เม่นข า สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

2. นายเสน่ห์ รุ่งสว่าง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 
 

 



 
 

แผนพฒันาเกษตรกรรมระดบัต าบลมหาสวสัดิ์  อ าเภอบางกรวย  จงัหวดันนทบรีุ 8 

 

 คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลมหาสวัสดิ ์

ตารางแสดงรายชื่อคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลมหาสวัสดิ์ 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นางอารีรัตน์ สิทธิน้อย ประธานคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลมหาสวัสดิ์ 

2. นายไพรัตน์ พ่ึงแย้ม คณะผู้ปฏิบัติงาน 

3. นางอ าไพ คล้ายมณี คณะผู้ปฏิบัติงาน 

4. นายก าจาย เกตุทอง คณะผู้ปฏิบัติงาน 

5. นางอุไรวรรณ ฉันส าราญ คณะผู้ปฏิบัติงาน 

6. นางขวัญเมือง ดิศวรรณี คณะผู้ปฏิบัติงาน 

7. นายพินัย แจ้งค าข า เลขานุการคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลมหาสวัสดิ์ 
 

 2.3 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 การนับถือศาสนา 

 ประชาชนต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
    

 ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 

   ต าบลมหาสวัสดิ์ มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวันส าคัญทางศาสนาที่สืบทอดกันมา
จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ 

   ศาสนาพุทธ  ประกอบด้วย 
   1. ประเพณีสงกรานต์  2. ประเพณีลอยกระทง  3. ประเพณีแห่เทียนพรรษา
   4. วันมาฆบูชา   5. วันวสิาขบูชา   6. วันอาสาฬหบูชา 
   7. วันเข้าพรรษา   8. วันออกพรรษา 
 

 2.4 การศึกษา/แหล่งความรู้ของชุมชน 

  การศึกษา ได้มีการสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชนในพ้ืนที่ให้ได้รับความรู้ ความสามารถที่
ช่วยส่งเสริมและเพ่ิมพัฒนาการให้เด็กได้ต่อยอดในการศึกษาท่ีสูงขึ้นต่อไป โดยสามารถแยกรายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับที่ 
 

ชื่อ/สังกัด รวม (แห่ง) 

1. 
 

2. 
 

3. 

โรงเรียนประถมศึกษา  
- โรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎรบ์ ารุง) หมู่ที่ 5 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎร์บ ารุง) หมู่ที่ 5 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 

1 
 

1 
 

1 
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 2.5 สาธารณสุข มีจ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมหาสวัสดิ์  
 

 2.6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

  ต าบลมหาสวัสดิ์ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 11 กลุ่ม ดังนี้ 
 

รหัสทะเบียน 
 

 

ชื่อ 

 

ที่ตั้ง 

 

เบอร์โทรศัพท์ 

 

1-12-01-07/1-0001 

 
1-12-02-07/1-0002 

 
1-12-02-07/1-0005 

1-12-02-07/1-0007 

 
1-12-02-07/1-0009 

1-12-02-07/1-0012 

1-12-02-07/1-0014 

1-12-02-07/1-0025 

1-12-02-07/1-0026 

1-12-02-07/1-0027 

 
1-12-02-07/1-0028 
 

 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ 
อ าเภอบางกรวย 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดภัยสารพิษต าบลมหา
สวัสดิ ์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตอไม้เทียม 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและจ าหน่ายส้ม
ประดับ ไม้ไทย ไม้มงคล ต าบลมหาสวัสดิ์ 

วิสาหกิจชุมชนสายไหม โรตีกรอบ มหาสวัสดิ์ 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชวนชม- ลีลาวดี 

วิสาหกิจชุมชนกิ่งไม้แปรรูป 

วิสาหกิจชุมชนวัดโตนดมหาสวัสดิ์ 

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปเทพประทาน 

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม
วิถีคนปลายบาง 

วิสาหกิจชุมชนผิวสวย หน้าใส 

 

 

122/105 หมู่ที่ 5 

 
30/2 หมู่ที่ 5 

 
1/3 หมู่ที่ 7 

3/9 หมู่ที่ 4 
 
 
 

18/2 หมู่ที่ 3 

112/4 หมู่ที่ 2 

43/5 หมู่ที่ 6 

122/106 หมู่ที่ 5 

9 หมู่ที่ 7 

 
 

145/4 หมู่ที่ 4 

 
1/199 หมู่ที่ 7 

 

- 

 
- 

 
08-98902413 

02-8799636 

 

02-4467581 

08-17725588 

02-9841610 

08-68954981 

09-85934508 

 
 

08-51474741 

 
09-18861935 
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 2.7 รายช่ือผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

  ต าบลมหาสวัสดิ์ มีรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

 
ชื่อ 
 

 
ชื่อผลิตภัณฑ์ มผช. 

 

เลขที่
ใบรับรอง 

 

 

วันที่ออก
ใบรับรอง 

 

ใบรับรอง
หมดอายุ 

 
เบอร์โทรศัพท์ 

นางศรีสุพร  เต็มสงสัย 
 
 
น.ส.แวววรรณ กอ้งไตรภพ 

ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์ 
1120/2556 
 
ชุดกีฬาชาย 838/2554 
 
ชุดกีฬาหญิง 1449/2554 
 

53610-
49/1120 

 
57035-
50/838 
59527-
6/1449 

 

2 ตุลาคม 2557 
 
 

28 พฤษภาคม 2558 
 

21 ตุลาคม 2558 

1 ตุลาคม 2560 
 
 

27 พฤษภาคม 2561 
 

20 ตุลาคม 2561 

08-95287082 
 
 

08-99995426 
02-4976641 

 

 2.8 สินค้า OTOP 
  ต าบลมหาสวัสดิ์ มีสินค้า OTOP ดังนี้ 

 

รหัส OTOP/รหัสสินค้า 
 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 

 

ปี 

 

สถานที่จ าหน่าย 

 

เบอร์โทรศัพท์ 

 
 
 

120207-B005 
120207-B104 
120207-B106 

 

120207-B305 
120207-B306 
120207-B307 
120207-B801 

 

 
 

 
 
 

 

 

ของใช้ ของประดับ
ตกแต่งและของที่ระลึก 
-เสื่อกกสาน 
-ที่รองจานจากเสื่อกก ชุด   
1 ที ่
-ที่รองจานจากเสื่อกก ชุด 
6 ที ่

ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
-หมอนใบชา 
-ปลอกหมอนลายช้าง 
-ปลอกหมอนลายช้างใหญ่ 
-กล่องทิชชูจากผ้า 
 

 

 

 

 

 

2549 
5 ดาว 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต.มหาสวัสดิ ์
122/105 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านกรุง
นนท์ ถนนบางกรวย – ไทรน้อย  
ต.มหาสวัสดิ์ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08-13156757 
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รหัส OTOP/รหัสสินค้า 
 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 

 

ปี 

 

สถานที่จ าหน่าย 

 

เบอร์โทรศัพท์ 

120207-D601 
120207-D602 
120207-D603 
120207-D604 
120207-D605 
120207-D606 
120207-D607 
120207-D609 
120207-D610 
120207-D611 
120207-D612 
120207-D002 

 

ของใช้ ของประดับ
ตกแต่งและของที่ระลึก 

-โมบายปลาเซรามิก 9 ตัว 
-โมบายหมเูซรามิค 
-โมบายกระต่ายเซรามิค 
-โมบายแมวเซรามิค 
-โมบายไกเ่ซรามิค 
-โมบายสุนัขเซรามิค 
-โมบายสปัปะรด 9 ลูก 
-เซรามิคชุดไม้ไผ่
เอนกประสงค์ 

2549 
2 ดาว 

กลุ่มผู้ผลิตไผ่สาน–งานตอง เซรามิค 
122/114 หมู่ที่ 5 บ้านกรุงนนท์ 
ถนนกรุงนนท์-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ 

02-4484595 

 

 

3. ข้อมูลทางชีวภาพ 

 3.1 ด้านพืช 

  ครัวเรือนเกษตรกร จ านวน 221 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 67.17 ของครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด โดยการปลูกพืชผัก และท าสวนผลไม้แบบการยกร่องสวนเกษตรกรที่มีพ้ืนที่น้อยก็จะปลูกตามบริเวณ
บ้าน ไมผ้ลที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นจ าพวก กระท้อน มะม่วง ขนุน และกล้วย 

              3.2 ด้านประมง  ครัวเรือนเกษตรกร จ านวน 38 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 11.55 ของครัวเรือน
เกษตรกรทั้งหมด เกษตรกรจะท าการขุดบ่อเลี้ยงปลาในบริเวณใกล้ๆ บ้าน การเลี้ยงปลาก็จะเลี้ยงปลาจ าพวก 
ปลากินพืชเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปลานิล เป็นต้น  

  3.3 ด้านเกษตรกรรมอ่ืนๆ ครัวเรือนเกษตรกร จ านวน 70 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 21.28 ของ
ครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด   

 3.4 การใช้เทคโนโลยีการผลิต 

 มะม่วง 

 พันธุ์   เขียวเสวย น้ าดอกไม้ ฟ้าลั่น เจ้าคุณทิพย์ มันทวาย   

 วิธีปลูก   ยกร่องระยะปลูก 6 x 6 เมตร 

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

    และใส่ปุ๋ยคอก 1 ครั้ง/ปี 250 กก./ไร่ 

 การตัดแต่งกิ่ง  มีการตัดแต่งก่ิงบ้างหลังการเก็บเก่ียว 

 การป้องกันก าจัด  มีการก าจัดโรคแมลงในกรณีที่มีการระบาดมีการใช้สารเคมี 
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 โรคแมลง  เพลี้ยจั๊กจั่น โรคแอนเทรกโนส 

 ตลาด   ตลาดท้องถิ่น พ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อที่สวน 
 

 กล้วยหอม  

 พันธุ์   กล้วยหอมทอง 

 วิธีปลูก   ยกร่อง ระยะปลูก 4 x 4 เมตร 100 ต้น/ไร่ 

    ไม่ยกร่อง ระยะปลูก 4 x 4 เมตร 200 ต้น/ไร่ 

 การใส่ปุ๋ย  ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15  ปีละ 2 ครั้ง 

 การป้องกันก าจัดโรค จะมีการใช้สารเคมีก าจัดหนอน ด้วงที่ท าลายเหง้าและใบกล้วย 

ตลาด   เกษตรกรจะน าไปขายในตลาดท้องถิ่นในจังหวัด และมีแม่ค้ามารับซื้อที่สวน 

 ขนุน 

 พันธุ์   เกษตรกรจะปลูกปนกับผลไม้อ่ืนมีหลายพันธุ์ที่ปลูกกันแต่เนื้อสีเหลืองเป็นที่
  

    ต้องการของตลาด 

 วิธีปลูก   ระยะปลูก 8 x 8 เมตร ปลูกปนกับผลไม้อ่ืนหรือจะปลูกตามแนวรั้ว 

 การปอ้งกันก าจัดโรค หนอนเจาะล าต้นบ้างจะใช้สารเคมีบ้างหรือไม่ใช้ดินอุดรูที่หนอนเจาะ 

 ตลาด   ส่วนใหญ่จะขายสุก  ขายในตลาดท้องถิ่น 

 
 

 พืชผัก 

 พันธุ์   คะน้า กุยช่าย พริก ผักบุ้งน้ า 

 วิธีปลูก   ยกร่อง โดยวิธีหว่าน (ยกเว้นผักบุ้งน้ า) 

 การถอนแยก  ท าในช่วงผัก 15 วัน และถอนอีกครั้งในช่วงผักอายุ 25 – 30 วัน 

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

    ต่อครั้งที่ปลูกเมื่อเก็บเก่ียวเสร็จจะใส่ปูนขาวและปุ๋ยคอกอัตรา 250 กก./ไร่ 

 โรคแมลง  หนอนใยผัก ด้วงหมัดผัก 

 การป้องกันก าจัด  มีการป้องกันก าจัดโดยใช้สารเคมี 

 การเก็บเกี่ยว  ผักแต่ละชนิดอายุไม่เท่ากัน 

 ตลาด   พ่อค้ามารับซื้อท่ีสวนน าไปขายตลาดไทและในจังหวัดนนทบุรี 
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   3.5 การใช้ที่ดิน/ลักษณะการครอบครองท่ีดิน 

     ต าบลมหาสวัสดิ์ มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 4,326 ไร่ แยกได้ดังนี้ 

    สวน            1,264 ไร่ 

    ประมงเพาะเลี้ยง       57 ไร่ 

    พ้ืนที่อยู่อาศัย   2,507 ไร่   

    พ้ืนที่สาธารณะ     198 ไร่ 

    พ้ืนที่อ่ืนๆ         300 ไร่ 
    

4. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

 4.1 การพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมในต าบลมหาสวัสดิ์ ลักษณะทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ต าบล
มีอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อาทิ อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมโรงงาน และกิจการต่างๆ อีกมากมาย ดังนี้ 

     ปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก  จ านวน     2  แห่ง 

      โรงงาน   จ านวน     5  แห่ง 

 4.2 อาชีพ/รายได้ 

  อาชีพโดยทั่วไปเป็นชาวสวน บางส่วนรับราชการ รัฐวิสาหกิจและพนักงาน บริษัทรายได้เฉลี่ย 
35,000/ป ี   

 4.3 แรงงาน 

  ปัจจุบันมีอัตราลดลงมากเนื่องจากมีการขายที่ดิน เปลี่ยนแปลงที่ดินเป็นบ้านจัดสรรเป็นส่วน
ใหญ่ อาชีพเกษตรกรก็ผลันเปลี่ยนตัวเองมาท างานอยู่ในภาคบริการและภาคการผลิตมากขึ้น  

 4.4 แหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตร  

  เกษตรกรในต าบลมหาสวัสดิ์เป็นสมาชิกกองทุนกลุ่ม กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์การเกษตรกันเป็น
ส่วนใหญ่ และสมาชิกธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท าให้เกษตรกรมีแหล่งสินเชื่อเพ่ือการเกษตร
ที่จะกู้ยืมได้ และมีเกษตรกรที่กู้ยืมเงินพ่อค้าคนกลางบางส่วน เช่น น าเอาปุ๋ย สารเคมี มาใช้ก่อนและหักค่าใช้จ่าย
หลังได้ผลผลิต เป็นต้น บางส่วนจะกู้ตามแหล่งสถาบันทางการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เป็นต้น 

ตารางข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์อ าเภอบางบัวทอง 

 

ล าดับ 
 

 

ชื่อสหกรณ์ 
 

โทรศัพท์ 
 

วันที่จดทะเบียน 
 

เลขทะเบียน
สหกรณ์ 

1. 
 

สหกรณ์การเกษตรบางกรวย 02-8798618 24 กุมภาพันธ์ 2521 กสก.15/2521 
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บทที่ 3 

การจัดเวทีประชาคม 

 

  ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4,326 ไร่ และมีพ้ืนที่ท า
การเกษตร 1,321 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.60 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ชุมชนในพ้ืนที่ต าบลบางไผ่ ประชากรส่วนใหญ่
ยังคงประกอบอาชีพทางด้านการท าสวนผลไม้ชนิดต่างๆ เช่น มะม่วง กระท้อน มะนาว กล้วย ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่เป็น
ผลไม้ที่มีรสชาติดีและสามารถน าออกจ าหน่ายต่อผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี การผลิตและเทคนิคการท าการเกษตรใน
ต าบลเป็นลักษณะการผลิตที่สืบทอดภูมิปัญญาแต่ครั้งบรรพบุรุษตั้งแต่วิธีการปลูกจนถึงการเก็บ โดยอาศัยความรู้
จากประสบการณ์ดั้งเดิมและจากความต้องการของตลาดเป็นตัวก าหนดพืชที่ปลูกภายในพ้ืนที่เป็นส าคัญ  ทั้งนี้
เนื่องจากปัจจัยที่ก่อให้เกิดเงื่อนไขในการผลิต ได้แก่ พ้ืนที่ท าการเกษตรลดน้อยลง เนื่องจากเกษตรกรขายที่ดิน
ให้กับนายทุน และปัญหาการขาดแรงงานในครอบครัวที่จะสืบทอดอาชีพการเกษตร แนวคิดของเกษตรกรใน
ต าบลฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะหนุนเสริมให้เกิดความมั่นคงทางอาหารในเมือง การมีแหล่งอาหารอยู่ซึ่งโยงถึงเรื่อง
การมีความสามารถในการพ่ึงตนเองได้ทางอาหารส าหรับอาหารบางประเภททั้งยามปกติและยามวิกฤติ และการมี
อาหารให้บริโภคอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงการใช้ประโยชน์ในที่มีโภชนาการ เช่น สด ปลอดภัย มีคุณภาพที่ดี  
มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย สร้างเสริมสุขภาวะที่ดี และรู้แหล่งที่มา เกษตรกรยุคใหม่ของต าบลจึงจึงเน้นการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย ตั้งแต่การผลิต – การแปรรูป – การตลาด ด้วยสินค้าที่มีความปลอดภัย 
ยกระดับมูลค่าด้วยคณุภาพมาตรฐาน ประหยัดทรัพยากรน้ า และใช้พ้ืนที่การเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

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 5 เมื่อวันที่ 29 
ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบล หมู่ที่ ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
เพ่ือคัดเลือกต าบลน าร่องของอ าเภอบางบัวทอง โดยด าเนินการคัดเลือก ๑ ต าบล ได้แก่ ต าบลละหาร อ าเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ค านึงถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งมิติทางด้านการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ และมิติ
ด้านพื้นที่ ทั้งระดับอ าเภอ จังหวัด ประเทศ และระดับโลก ซึ่งล้วนส่งผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมต่อต าบล เพ่ือ
รับมือกับสถานการณ์หรือผลกระทบอย่างรู้ เท่าทัน 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 าบลมหาสวัสดิ์ ดังนี้ 

 

ปัญหา 
 

 

สาเหตุ 
 

แนวทางแก้ไข 

1.แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 

 

 
 

- น้ าเสีย  
- น้ าเค็ม 
- ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

- ค่าน้ าประปา 
 
 
 

- ปรับแนวคิดของเกษตรกรและประชาชนในต าบลให้ 
อนุรักษ์แหล่งน้ าและฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลอง 
- จัดประชุมเพ่ือวางแผนการใช้น้ า การจัดสรรน้ า 
การส่งน้ า รวมทั้งการวางกฎกติกา การใช้น้ าโดยกลุ่ม
ผู้ใช้น้ ากับชุมชนเป็นผู้ก าหนด 
- ขุดลอกแหล่งน้ า  
- ผลักดันการลดค่าน้ าประปาเพ่ือการเกษตร 
 

2. ด้านดิน 

 
 

- ปลูกพืชซ้ าที่เดิมโดยไม่มีการพักดิน 
- ขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน 
- เรื่องการตรวจวิเคราะห์ดิน เพ่ือใช้
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ 
 

- เรื่องการตรวจวิเคราะห์ดินเพ่ือใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ 

 

   

 สรุปผลของการระดมความคิดเห็น เพ่ือค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการเกษตรของต าบล  
มหาสวัสดิ์ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 

 

ประเด็นปัญหา 
 

 

แนวทาง/วิธีการ 
 

หมายเหตุ 

1. ด้านแหล่งน้ า 

 

 

 

 

1. สร้างจิตส านึกอนุรักษ์แหล่งน้ าและฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลอง 
2. จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ า 
3. จัดประชุม 
    - จัดประชุมเพ่ือวางแผนการปลูกพืช และจัดท าาข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง
เกษตรกรกับภาครัฐในการจัดสรรน้ าและการส่งน้ า 
    - จัดประชุมเพ่ือผลักดันการลดค่าน้ าประปาเพ่ือการเกษตรร่วมกันระหว่าง
เกษตรกรกับการประปา 
4. การขุดลอก คู คลอง และก าจัดวัชพืช 
5. ขุดลอกแหล่งน้ า และใช้พื้นที่สาธารณะเป็นแหล่งกักเก็บน้ าทีม่ีอยู่ในหมู่บ้าน
ชุมชนทั้งท่ีสาธารณะ และสระส่วนตัวของเกษตรกร 
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2. ด้านดิน 1. อบรมให้ความรู้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

    - เรื่องการตรวจวิเคราะห์ดิน เพ่ือใช้ปุ๋ยตามค าวิเคราะห์ 
    - เรื่องการท าเกษตรอินทรีย์ 
2. ให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปรับปรุงบ ารุงดิน 
3. รณรงค์สร้างมาตรการ กฎกติการ่วมกัน 
 

 

3. ด้านพืช - ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร โดยแบง่พ้ืนที่เพ่ือท า การผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผล
คุณภาพดี ชุมชน เช่น ส้มซ่า มะกรูดหวาน เป็นต้น จ าหนา่ยในชุมชน/พ้ืนที่
ใกล้เคียง โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในชุมชน  
 

 

 

แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

  จากการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งจากข้อมูลพื้นที่ท่ีได้รวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ได้จาก
การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับอ าเภอ/ต าบล และระดมความคิดเห็น โดยมีเกษตรกร ผู้น าเกษตรกร ผู้น า
ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลของต าบลมหาสวัสดิ์ จึงได้แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมต าบล 
มหาสวัสดิ์ ดังนี้   

 

ประเด็นปัญหา 
 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/วิธีด าเนินการ 
 

ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 
 
 
 
 

1. สร้างจิตส านึกให้ชุมชนอนุรักษ์แหล่งน้ า 
2. จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ า 
    2.1 เพ่ือวางแผนการปลูกพืช และจัดท าาข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง
เกษตรกรกับภาครัฐในการจัดสรรน้ าและการส่งน้ า 
    2.2 เพ่ือประชุมผลักดันการลดค่าน้ าประปาเพ่ือการเกษตรร่วมกัน
ระหว่างเกษตรกรกับการประปา 
3. ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา  
    3.1 ขุดลอกแหล่งน้ า และใช้พื้นที่สาธารณะเป็นแหล่งกักเก็บน้ า 
    3.2 ขุดลอกสระส่วนตัวของเกษตรกร 
 

ปัญหาด้านดิน  
 
 
 
 
 
 

1. อบรมให้ความรู้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
   1.1 เรื่องการตรวจวิเคราะห์ดิน เพ่ือใช้ปุ๋ยตามค าวิเคราะห์ 
   1.2 เรื่องการท าเกษตรอินทรีย์ 

2. ให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปรับปรุงบ ารุงดิน 
3. รณรงค์สร้างจิตส านึกใหเ้กษตรกรได้ตระหนักถึงคุณและโทษของการ
เผาขยะ 
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ปัญหาด้านดิน (ต่อ) 
 

4. สร้างแรงจูงใจ โดยการให้รางวัลแกเ่กษตรกรที่ปฏิบัติตาม 
5. สร้างมาตรการลงโทษอย่างจริงจัง 
 

ปัญหาด้านพืช 1. จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากประจ าต าบล 
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร โดยแบง่พ้ืนที่เพ่ือท า การผลิตกิ่งพันธุ์
ไม้ผลคุณภาพดี ชุมชน เช่น สม้ซ่า มะกรูดหวาน เป็นต้น จ าหนา่ยใน
ชุมชน/พ้ืนทีใ่กล้เคียง โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในชุมชน 
3. สร้างแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน 
4. สนับสนุนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
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บทที่ 4 

แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

 
โครงการ 

 
 

 
เหตุผล 

 
กิจกรรม 

 
กิจกรรมย่อย 

 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
 

 
พื้นที่

ด าเนนิการ 

 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

2560 
 

 

2561 
 

2562 
 

2563 

1. โครงการส่งเสริม
ระบบการใช้น้ าเพื่อ
การเกษตรอย่างเป็น
ระบบ 

1. ขาดแคลนน้ าส าหรับการเกษตร 
เน่ืองจากน้ าในแม่น้ าล าคลองเน่า
เสียเน่ืองจากเกษตรกรขาด
จิตส านึกในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
และรักษาแหล่งน้ า 
2. เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้
ในการจัดการน้ าในชุมชนให้เป็น
ระบบ 
3. ขาดการวางแผนการใช้น้ าและ
การปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

1. ขุดลอก
แหล่งน้ า 
และใช้พื้นท่ี
สาธารณะ
เป็นแหล่งกัก
เก็บน้ า 
2. ปรับปรุง
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

1.1 สร้างจิตส านึกให้ชุมชนอนุรักษ์แหล่ง
น้ า 
1.2 จัดต้ังกลุ่ม  
   - เพื่อประชุมวางแผนขอความร่วมมือ
หมู่บ้านจัดสรรบ าบัดน้ าเสียและดูแล
ระบบบ าบัดน้ าเสียให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเน่ือง 
    - เพื่อวางแผนการปลูกพืช และ
จัดท าาข้อตกลงรว่มกัน ระหวา่งเกษตรกร
กับภาครัฐในการจัดสรรน้ าและการส่งน้ า 
    - เพื่อวางแผนการใช้น้ า การจัดสรรน้ า
การส่งน้ า รวมท้ังการวางกฎกติกา การใช้
น้ าโดยกลุ่มผู้ใช้น้ ากับชุมชนเป็นผู้ก าหนด 
    - เพื่อผลักดันการลดค่าน้ าประปาเพื่อ
การเกษตรร่วมกันระหว่างเกษตรกรกับ
การประปา 
1.3 ปรับปรุงแหล่งน้ า 
    - ขุดลอกคูคลองท่ีต้ืนเขิน 
    - ก าจัดวัชพืชท่ีกีดขวางทางน้ า 
1.4 ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    หมู่ท่ี 1 - 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ชลประทาน 
-อบต. 
-อบจ. 
-สภาเกษตรกรจงัหวัด 
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โครงการ 

 
 

 
เหตุผล 

 
กิจกรรม 

 
กิจกรรมย่อย 

 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
 

 
พื้นที่

ด าเนนิการ 

 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

2560 
 

 

2561 
 

2562 
 

2563 

1.โครงการจัดต้ังศูนย์
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาด้าน
การเกษตร 

 
 
 
 

เกษตรกรมีปัญหาในด้านการท า
การเกษตร อันเน่ืองมาจากปัญหา
ด้านต่างๆ ดังน้ี 
1.ความรู ้
  1.1 เกษตรกรขาดความรู้การ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดย
น าเทคโนโลยี/นวัตกรรมท่ีทันสมัย
มาใช้ในการประกอบอาชีพ 
1.2 ขาดการอนุรักษ์พันธุ์ไม้หา
ยาก 
 
 
 
 

1.จัดต้ังกลุ่ม 
2.ส่งเสริม
สนับสนุน
กลุ่ม 
 

1.1 จัดต้ังกลุ่มเกษตรกร 
1.2 สร้างจิตส านึกและสนับสนุนการ
จัดต้ังกลุ่ม 
1.3 อบรมการปรับปรุงบ ารุงดิน 
     - การผลิตและใช้สารชีวภาพ 
     - การผลิตปุ๋ยหมักเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมี 
     - การใช้พันธุ์ท่ีดีในอัตราที่เหมาะสม
ตามค าแนะน า 
    - จัดอบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อ
ใช้ปุ๋ยตามค าวิเคราะห์ 
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่ม 
    - พัฒนากลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายาก
ประจ าต าบล 
    - สร้างแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร 
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 1 ศูนย์ หมู่ท่ี 1 - 7 -สนง.เกษตรอ าเภอ 
-สนง.เกษตรจังหวัด 
-อบต. 
-อบจ. 
-สถานีพัฒนาท่ีดิน 
-พาณิชย์จังหวัด 
-กองทุนฟื้นฟูฯ 
-ธกส. 
-สภาเกษตรกรจงัหวัด 
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ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรม 
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