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ส่วนท่ี  1 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม  

 

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

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

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

แนวคิด 

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

  ๒) การแก้ปัญหาทางการเกษตร  ไม่มีใครรู้ปัญหาดีเท่ากับตัวเกษตรกรเอง  ดังนั้นจึงต้องมุ่งสร้าง
ความสามารถของเกษตรกร  เพ่ือให้มีความรู้บริหารจัดการด้วยตนเองในลักษณะของกลุ่มชุมชนพ้ืนที่ต าบล   โดย
การจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา  

หลักการ 

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

  ๒) รวมพลังทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม พ่อค้า นักธุรกิจภาคเอกชนและภาคีการ
พัฒนาอ่ืนๆ สนับสนุนการบริหารการพัฒนา 

  3) การบูรณาการกระบวนการ บุคลากร แผนงาน และงบประมาณของหน่วยงานสนับสนุน มุ่งสู่ 
การแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม 

 วัตถุประสงค์ 

            1. เพ่ือสนับสนุนชุมชนระดับต าบลให้มีแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ในรูปแบบของการจัดการตนเอง 
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           2. เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดท าแผนพัฒนาร่วมกัน
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร 

           3. เพ่ือสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทาง
เกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพ่ือการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

   4. เพ่ือให้เกิดองค์กรภาคีเครือข่ายในการประสานงาน สนับสนุนและพัฒนาแก้ไขปัญหามใน
ชุมชน 
 

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

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชุมชน สังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 2. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 
 การจัดท าแผนที่ดีจะต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น

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

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

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

      3) จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรและเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
เกษตรกรในต าบลต่อร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลเพ่ือถือใช้ 

 3. ติดตามการแก้ไขปัญหาในแต่ละต าบลที่ด าเนินโครงการ 
 4. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอสภาเกษตรกรจังหวัด 
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ผังการเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับภาคการเกษตร  
 

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

 
 
 

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

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

บริบทพ้ืนท่ี 

 

ประวัติความเป็นมา  

  ต าบลบางบัวทอง  มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่ามีชื่อบางบัวทอง เพราะเรียกตามนิทานที่ว่า ครั้งหนึ่ง
มีพระราชาเสด็จประพาสทางเรือ มาบริเวณนี้และได้น ากระบวยทอง ตักน้ าในล าคลองเพ่ือใช้ล้างหน้า แต่กระบวย
ทองได้หลุดจากมือจมไปในล าคลอง จึงได้เรียกว่าคลองกระบวยทองเรื่อยมา ต่อมาชาวบ้านเรียกผิดเพ้ียนเป็น 
คลองบางบัวทอง และน าชื่อคลองบางบัวทองนี้มาต้ังเป็นชื่อต าบล 

1. ข้อมูลทางกายภาพ 

 1.1 ท่ีต้ังและอาณาเขต  

  ต าบลบางบัวทอง ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอบางบัวทอง ภาคกลางของประเทศไทย เป็น
ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ในเขตต าบลบาบงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ต้ังอยู่บนเส้นรุ้งที่  13 องศา 58
ลิปดา ถึงเส้นรุ้งที่ 13 องศา 55 ลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 100 องศา 22 ลิปดา ถึง 100 องศา 25 ลิปดา
ตะวันออก ต าบลบางบัวทองมีเนื้อที่ จ านวน 29.7 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,532.50 ไร่ มีอาณาเขต 
ดังนี้ 

  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

  ทิศใต้      ติดต่อกับ   ต าบลพิมลราช อ าเอภบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ      ต าบลละหาร เทศบาลเมืองบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง 
      จังหวัดนนทบุรี 

  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ      ต าบลไทรน้อย อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
 

 1.2 ลักษณะสภาพภูมิประเทศ  

  ต าบลบางบัวทอง มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ มภาคกลางเช่นเดียวกับจังหวัด
อ่ืนๆ ที่อยู่ใกล้แม่น้ า และบริเวณปริมณฑลของกรุงเทมหานคร สภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
เพาะปลูก ในปัจจุบันมีการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนมาอยู่ในบริเวณดังกล่าวเป็นจ านวนมาก ท าให้สภาพพ้ืนที่
เปลี่ยนแปลงมีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นจ านวนมาก ท าให้ภูมิประเทศเป็นสองลักษณะ คือ ชุมชนเมืองและชุมชน
เกษตรด้ังเดิม 

 1.3 ลักษณะสภาพภูมิอากาศ 
   ต าบลบางบัวทอง มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออก
เฉียงใต้ ประกอบด้วย ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน เนื่องจากลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มมีความแตกต่างของระดับ
พ้ืนดินเพียงเล็กน้อย สภาพภูมิอากาศจึงมีลักษณะค่อนข้างสม่ าเสมอตลอดพ้ืนที่ อุณหภูมิเฉลี่ยตามที่กรม
อุตุนิยมวิทยารายงานอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 33 องศาเซลเซียส 
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ภาพแสดงท่ีต้ังและอาณาเขต ของต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 
 1.4 แหล่งน้ า  ต าบลบางบัวทองมีแหล่งน้ าธรรมชาติส าคัญ ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อคลอง  หมู่ ยาว (กม.) กว้าง (ม.) ความรับผิดชอบ 

1 คลองล ารี 10,12,13,14 12.220 20.00 กรมชลประทาน 

2 คลองพระพิมลราชา 3,4,5,6 7.160 35.00 กรมชลประทาน 

3 คลองลากฆ้อน 7,8,10 4.730 30.00 กรมชลประทาน 

4 คลองตาคล้าย 7 5.280 15.00 กรมชลประทาน 

5 คลองเจ๊ก (คลองขุนใหม่) 5,10,11 4.100 20.00 กรมชลประทาน 

6 คลองเจ๊กเล็ก 9 3.000 15.00 กรมชลประทาน 

7 คลองลัดตาต่อม 12 0.890 10.00 กรมชลประทาน 

8 คลองยายต๊ะ (โรงสวด) 4,12 2.790 10.00 กรมชลประทาน 

9 คลองลัดจันทรู 8 1.300 10.00 กรมชลประทาน 

10 คลองสามวัง 1,13,14 3.870 6.00 กรมชลประทาน 

11 คลองก านันเทียน 13 1.000 6.00 กรมชลประทาน 

12 คลองลัดตาเกตุ 7 0.800 6.00 กรมชลประทาน 
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ตารางผลคุณภาพน้ าผิวดินต าบลบางบัวทอง 

แหล่งน้ า ค่าเฉล่ียดัชนี
คุณภาพน้ า 

(WQI)1 

ประเภท
คุณภาพน้ า
ท่ีตรวจพบ3 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ี

แหล่งน้ าไหลผ่าน 

ค่าเฉล่ียดัชนีบ่งช้ีปัญหา4 แหล่งก าเนิด
มลพิษท่ีเป็น
ปัญหาหลัก 

คลองเจ๊ก 
จ านวน 1 สถาน ี

เส่ือมโทรม (42) ประเภทท่ี 5 อบต.บางบัวทอง ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (7.30) 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (22,000) 
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (5,767) 
แอมโมเนีย (2.01) 

ชุมชน
เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม 

คลองตาคล้าย 
จ านวน 1 สถาน ี

เส่ือมโทรม (50) ประเภทท่ี 5 อบต.บางบัวทอง โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (34,000) 
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (5,167) 
แอมโมเนีย (0.62) 

ชุมชน
เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม 

คลองพระพิมลราชา 
จ านวน 3 สถาน ี

เส่ือมโทรม (52) ประเภทท่ี 5 อบต.บางบัวทอง โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (50,778) 
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (10,833) 
แอมโมเนีย (0.82) 

ชุมชน
เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม 

ที่มา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) 

1.5 ข้อมูลกลุ่มชุดดิน  ความเหมาะสมของดินและคุณภาพของดิน  

  ลักษณะของดินในต าบลบางบัวทองส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว ซ่ึงมีรายละเอียดของกลุ่มชุดดินดังนี้ 

  กลุ่มชุดดินท่ี 2 กลุ่มดินเหนียวลึกมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก อาจพบจุดประสีเหลืองฟาง

ข้าวของสารประกอบก ามะถันลึกกว่า 100 ซม. จากผิวดิน การระบายน้ าเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

ปัญหา :  

  ดินเป็นกรดจัดมาก ท าให้เกิดการตรึงธาตุอาหารและปลดปล่อยสารที่เป็นพิษต่อพืช โครงสร้าง
แน่นทึบ ดินแห้งแข็งและแตกระแหง ท าให้ไถพรวนยาก คุณภาพน้ าเป็นกรดจัดมาก ขาดแคลนแหล่งน้ าจืด และ

น้ าท่วมขังในฤดูฝน ท าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ า 

แนวทางการจัดการ :  

  ปลูกข้าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ลดและควบคุมความเป็นกรดจัดมากของดิน
ด้วยวัสดุปูน 500 กิโลกรัม/ไร่ หว่านให้ทั่วแปลงปลูก ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3 - 4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด 
(หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4 - 6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเม่ืออายุ 50 - 70 วัน ปล่อยทิ้งไว้ 1 - 2 สัปดาห์) 
ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16–20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด า 35 - 40 วัน พัฒนาแหล่งน้ าไว้
ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ าหรือท านาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเก่ียวข้าว ไถกลบตอซังและท าร่อง
แบบเต้ีย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2 - 3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า 

  ปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6 - 8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0 - 1.5 เมตร ลึก 0.5 - 1.0 
เมตร มีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ ก่อนยกร่อง ควรแยกหน้าดินมาทับบนดินที่ขุดมาจากร่องคูน้ า หว่านวัสดุปูน 500 
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กิโลกรัม/ไร่ บนสันร่องและร่องคูน้ า ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2 - 3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20 - 35 
กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับวัสดุปูน 5 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและหลังเก็บเก่ียวผลผลิต ใช้
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าใน
แปลงปลูก ไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ า ล้างและควบคุมไม่ให้ดินเกิดกรดเพ่ิมขึ้น เม่ือดินเป็นกรดเพ่ิมขึ้น หว่านด้วย

วัสดุปูน 500 กิโลกรัม/ไร่ 

 กลุ่มชุดดินท่ี 8  กลุ่มชุดดินที่มีการยกร่อง เพ่ือเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ ดินจากนาข้าวเป็นพืชผัก
หรือไม้ผล ท าให้ลักษณะและสมบัติดินในแต่ละพ้ืนที่ไม่สม่ าเสมอ ขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติดินเดิมก่อนมีการยก
ร่องและวิธีการเตรียมแปลงปลูก โดยทั่วไปจะน าดินชั้นล่างที่มีโครงสร้างแน่นทึบ ความอุดมสมบูรณ์ต่ ามาก ชั้นดิน
ที่เป็นกรดรุนแรงมากหรือเป็นดินเค็มมาไว้ท่ีผิวดิน ท าให้ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช จ าเป็นต้องมีปรับปรุงดินด้วย
อินทรียวัตถุ แก้ไขความเป็นกรดรุนแรงมากหรือความเค็มของดิน ก่อนที่จะมีการปลูกพืช มีระบบป้องกันน้ าท่วม
และควบคุมระดับน้ าในร่องระหว่างแปลงปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 

 กลุ่มชุดดินท่ี 11 กลุ่มดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลางที่เกิดจากตะกอนน้ าทะเล ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จดัมาก การระบายน้ าเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

ปัญหา : 

 ดินเป็นกรดจัดมากหรือเป็นดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลางในช่วงความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน 
เกิดการตรึงของธาตุอาหารและมีสารที่เป็นพิษต่อพืชที่ปลูก มีโครงสร้างดินแน่นทึบ ดินแห้งแข็งและแตกระแหง 
ท าให้ไถพรวนยาก คุณภาพน้ าเป็นกรดจัดมาก ขาดแคลนแหล่งน้ าจืด และน้ าท่วมขังในฤดูฝน ท าความเสียหายกับ
พืชที่ไม่ชอบน้ า 

แนวทางการจัดการ : 

 ปลูกข้าว ไถพรวนดินในขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ลดและควบคุมความเป็นกรดรุนแรง
มากของดินด้วยวัสดุปูน 500 - 1,000 กิโลกรัม/ไร่ โดยหว่านให้ทั่วแปลงปลูก ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3 - 4 
สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด โสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบ
เม่ืออายุ 50 - 70 วัน ปล่อยไว้ 1 - 2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ย
แต่งหน้าหลังปักด า 35 - 45 วัน พัฒนาแหล่งน้ าและการให้น้ าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ าหรือใช้ท านาครั้งที่ 2 

   ปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6 - 8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0 - 1.5 เมตร ลึก 0.5 -
1.0 เมตร มีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ เพ่ือป้องกันน้ าท่วม ก่อนยกร่อง ควรแยกหน้าดินมาทับบนดินที่ขุ ดมาจากร่อง
คูน้ า หว่านวัสดุปูน 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 ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บ
ผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก เม่ือดินเกิดกรดเพ่ิมขึ้น หว่าน
ด้วยวัสดุปูน 500-1,000 กิโลกรัม/ไร่ พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก เพ่ือใช้ ล้างความเป็น
กรดของดิน และควบคุมไม่ให้ดินกรดเพ่ิมขึ้น 
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 1.6 แผนท่ีกลุ่มชุดดิน/กลุ่มชุดดินและความเหมาะสมของดิน 

 
     ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน 
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 1.7 ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 การคมนาคมขนส่ง 

 ทางบก  

  เส้นทางการคมนาคม เขตต าบลบางบัวทองใช้ถนนสายบางกรวย – ไทรน้อย โดยอยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท และถนนสายหลักคือกาญจนาภิเษก (ตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี)  

  รถโดยสารประจ าทาง 

   1. สาย 134 (ม.บัวทองเคหะ – หมอชิต 2) ช่วงเวลาเดินรถ 05.00 – 22.00 น. 
   2. สาย ปอ.516 (ม.บัวทองเคหะ – เทเวศร์) ช่วงเวลาเดินรถ 05.00 – 22.00 น. 
   3. สาย 528 (อ.ไทรน้อย – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) ช่วงเวลาเดินรถ 05.00 – 22.00 น. 

 1.8 การไฟฟ้า  
  หน่วยงานซ่ึงให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนครอบคลุมทั้งต าบลบางบัวทอง 

 1.9 การประปา 

   ประชากรจ านวน 29,060 หลังคาเรือน มีน้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง 

2. ข้อมูลด้านสังคม 

 2.1 จ านวนประชากรและครัวเรือน 

 ประชากรต าบลบางบัวทอง มีประชากรรวม 52,697 คน แยกเป็นชาย 24,881 คน เป็นหญิง 
27,816 คน และมีจ านวน 29,060 หลังคาเรือน อัตราส่วนความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 1,774.30 
คน/ตารางกิโลเมตร 

ตารางแสดงจ านวนประชากรและครัวเรือน 
 

ล าดับ 

 

ชื่อหมู่บ้าน 
 

จ านวน (หลัง) 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

1 บ้านหนองเชียงโคตร 4,796 4,823 5,417 10,240 

2 บ้านค่ายสาม 1,435 1,717 1,901 3,618 

3 บ้านสุเหร่ากลาง 3,248 2,442 2,758 5,200 

4 บ้านโสนลอย 1,096 1,135 1,157 2,292 

5 บ้านปากคลองตาคล้าย 2,246 2,088 2,509 4,597 

6 บ้านคลองตาคล้าย 666 830 842 1,672 

7 บ้านคลองเจ๊ก 306 456 478 934 

8 บ้านคลองเจ๊กเล็ก 39 89 77 166 

9 บ้านปลายคลองล ารี 193 389 388 777 
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10 บ้านคลองเจ๊กใหญ่ 2,316 2,395 2,588 4,983 

11 บ้านคลองล ารี 582 1,188 1,188 2,376 

12 บ้านคลองสามวัง 8,711 3,638 4,223 7,861 

13 บ้านคลองล ารีตอนล่าง 3,426 3,691 4,290 7,981 

รวม 29,060 24,881 27,816 52,697 

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อ าเภอบางบัวทอง  
 

ตารางแสดงครัวเรือนเกษตรกร 
 

ล าดับ 
 

 

ชื่อหมู่บ้าน 

 

จ านวนครัวเรือนเกษตรกร 

 

ร้อยละจ านวนครัวเรือนเกษตรกร  

1 บ้านหนองเชียงโคตร 6 0.125 

2 บ้านค่ายสาม 11 0.766 

3 บ้านสุเหร่ากลาง 10 0.307 

4 บ้านโสนลอย 50 4.562 

5 บ้านปากคลองตาคล้าย 38 1.691 

6 บ้านคลองตาคล้าย 45 6.756 

7 บ้านคลองเจ๊ก 76 24.836 

8 บ้านคลองเจ๊กเล็ก 4 10.256 

9 บ้านปลายคลองล ารี 53 27.461 

10 บ้านคลองเจ๊กใหญ่ 29 1.252 

11 บ้านคลองล ารี 39 6.701 

12 บ้านคลองสามวัง 22 0.252 

13 บ้านคลองล ารีตอนล่าง 29 0.846 

รวม 412  

ที่มา : ระบบจัดเก็บและน าเสนอข้อมูล ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจ าต าบล 
 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลบางบวัทอง  อ าเภอบางบวัทอง  จังหวัดนนทบุรี  11 

 

 2.2 สภาพทางสังคม  

  เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมเมือง มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และมีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค
ขั้นพ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ส่งผลให้มีประชาชนจากทุกภูมิภาคพิจารณาย้ายถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยใน
พ้ืนที่ เพ่ือความสะดวกในการเดินทางเข้าไปท างานหรือศึกษาต่อในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ความหนาแน่นของ
ประชากรในพ้ืนที่จึงไม่แตกต่างกับกรุงเทพมหานครมากนัก 
 

  ด้านการบริหารงาน และสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทอง นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางบัวทอง เป็นผู้บริหารงาน 

ตารางแสดงรายชื่อผู้บริหารงานต าบลบางบัวทอง 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1. ดร.วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทอง 

2. นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทอง 

3. นายสุเทพ พรมสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทอง 
 

  ด้านการเมือง ต าบลบางบัวทอง ประกอบไปด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

ตารางแสดงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบาง บัวทอง 

ล าดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายอดุล เกษมณี ประธานสภา อบต. หมู่ที่ 7 

2 นายชรินทร์ โพธิ์เจริญรักษ์ รองประธานสภา อบต. หมู่ที่ 14 

3 นายบรรชัย สืบสังข์ เลขานุการสภา อบต. ปลัด อบต.บางบัวทอง 

4 นางสาววรางคณา  ชุ่มจิตต์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 

5 นายโสภณ ค าสิงห์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 

6 นางอุษา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 

7 นางสาวธีรนุช ปัญญารัตนะบุญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 

8 นายสะอาด เด็นลีเมาะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 

9 นายสนอง ม่ังมี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 

10 นายประยูร แอนโก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 

11 นายสุจินต์ พลอยสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 

12 นายพิชิต จิตยม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
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ล าดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

13 นายแขวงศักด์ิ แต้มเพ็ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 

14 นายพรศักด์ิ ลานทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 

15 นายสุชาติ ปานปิ่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 

16 นายทองเปลว เหล่าทรัพย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 

17 นายล าจวน แก้วกระจ่าง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 

18 นางสาวสุมาลี นามชุ่ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 

19 นายสุรศักด์ิ มันตีเมาะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 

20 นายเกษม บุญเพ็ชร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 

21 นางละออ เลาะลาเมาะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 

22 นายวิชัย เสง่ียม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 

23 นายปรีชา เจ๊ะเลาะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 

24 นายพิษณุ มณีค า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 

25 นางปัทมา  พ้ืนผา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 

26 นางกาญจนา สุภารมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 

27 นายสมพงษ์ โต๊ะเฮง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 
 

  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  

ตารางแสดงรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อ าเภอบางบัวทอง) 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายสอาด เม้ียนแม้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1 

2. นายสมนึก ทิมค า สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

3. นายทองสุข อาจหยุด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช 

4. นายเกรียงศักด์ิ สุจริต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว ์

5. นางสุมาลี แดงโกเมน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง 
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  คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลบางบัวทอง 

ตารางแสดงรายชื่อคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลบางบัวทอง 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายสุเทพ สะเลมัน ประธานคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลบางบัวทอง 

2. นายสุชิน ปานปิ่น คณะผู้ปฏิบัติงาน 

3. นายสุเทพ พรมสุวรรณ์ คณะผู้ปฏิบัติงาน 

4. นายด ารงศักด์ิ บุญมาหา คณะผู้ปฏิบัติงาน 

5. นายสายันต์ อ่อนระเบียบ คณะผู้ปฏิบัติงาน 

6. นางภิรม เรืองวัลย์ คณะผู้ปฏิบัติงาน 

7. นายวิสูตร เอ่ียมอาจ  คณะผู้ปฏิบัติงาน 

8. นายกันหา สูติบัตร คณะผู้ปฏิบัติงาน 

9. นายสง่า  คนตรง คณะผู้ปฏิบัติงาน 

10. นายพงษ์พันธ์ ค าเอ่ียม เลขานุการคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลบางบัวทอง 
 

 2.3 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

 ด้านศาสนา  

  1. ศูนย์อบรมจริยธรรมเบื้องต้น (บาแล) จ านวน 7 แห่ง คือ 
   บาแลครูตอยเย็บ     ต้ังอยู่หมู่ที่ 4 
   ศูนย์อบรมจริยธรรม มัสยิดนูรุสซอาดะห์   ต้ังอยู่หมู่ที่ 10 
   นูรุ้ลอิสลาม สาขา 1 บาแลยีวาน   ต้ังอยู่หมู่ที่ 12 
   นูรุ้ลอิสลาม สาขา 3 บาแลโต๊ะเยาะห์มุด  ต้ังอยู่หมู่ที่ 12 
   บาแลรอมฎอน วากัฟยามาลุดดีน ซอย 3  ต้ังอยู่หมู่ที่ 12 
   นูรุ้ลอิสลาม สาขา 2 บาแลครูอิลยาส  ต้ังอยู่หมู่ที่ 14 
   อิสลามสัมพันธ์ สาขา 5 บาแลครูมัด  ต้ังอยู่หมู่ที่ 14 

  2. มัสยิด จ านวน 4 แห่ง คือ  

   มัสยิดดารุสซาลาม    ต้ังอยู่หมู่ที่ 4 
   มัสยิดอิกอมะตุ้ลมุอมิมีน     ต้ังอยู่หมู่ที่ 4 
   มัสยิดนูรุสซอาดะห์    ต้ังอยู่หมู่ที่ 11 
   มัสยิดยามาลุดดีน     ต้ังอยู่หมู่ที่ 12 
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  3. วัด/ส านักสงฆ์ จ านวน 2 แห่ง คือ 
   ส านักสงฆ์บ้านคลองเจ๊ก    ต้ังอยู่หมู่ที่ 8 
   วัดป่าม่ันเจริญบัวธรรม    ต้ังอยู่หมู่ที่ 14 

 
 2.4 การศึกษา 

 ข้อมูลด้านสถานศึกษาภายในต าบลบางบัวทอง 

  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน  2  แห่ง  คือ 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทอง  ต้ังอยู่หมู่ทื่ 4 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองล ารี     ต้ังอยู่หมู่ทื่ 12 

  2. โรงเรียนอนุบาล - ประถมศึกษา  จ านวน  5  แห่ง  คือ  
   โรงเรียนพึงร าลึก สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน (สช.) ต้ังอยู่หมู่ทื่ 1 
   โรงเรียน ปิยะฉัตร สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน (สช.) ต้ังอยู่หมู่ทื่ 3 
   โรงเรียนประชารัฐบ ารุง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)  ต้ังอยู่หมู่ทื่ 4 
   โรงเรียนแสงประเสริฐ   สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)  ต้ังอยู่หมู่ทื่ 11  
   โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทอง  
          ต้ังอยู่หมู่ทื่ 4 

  3. โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับ  จ านวน  1  แห่ง  คือ 
   โรงเรียนอัซซิกรอ      ต้ังอยู่หมู่ทื่ 1 

  4. โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม (ภาคบังคับ)  จ านวน  4  แห่ง  คือ 
   โรงเรียนดีนุ้ลอิสลาม     ต้ังอยู่หมู่ทื่ 4 
   โรงเรียนอิกอมะตุ้ลมุอมิมีน     ต้ังอยู่หมู่ทื่ 4 
   โรงเรียนนูรุสซอาดะห์     ต้ังอยู่หมู่ทื่ 11 
   โรงเรียนยามาลุดดีน     ต้ังอยู่หมู่ทื่ 12 
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 2.5 สาธารณสุข 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน  3  แห่ง  คือ 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล     ต้ังอยู่หมู่ทื่ 5 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  คลองตาคล้าย  ต้ังอยู่หมู่ทื่ 7 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล     ต้ังอยู่หมู่ทื่ 12 
    

 2.6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 ต าบลบางบัวทอง มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน  14  กลุ่ม  ดังนี้ 
 

รหัสทะเบียน 
 

 

ชื่อ 

 

ท่ีต้ัง 

 

เบอร์โทรศัพท์ 

1-12-04-02/1-0009 

1-12-04-02/1-0012 

1-12-04-02/1-0016 

1-12-04-02/1-0019 

1-12-04-02/1-0032 

1-12-04-02/1-0033 

1-12-04-02/1-0035 

1-12-04-02/1-0036 

1-12-04-02/1-0042 

1-12-04-02/1-0043 

1-12-04-02/1-0044 

1-12-04-02/1-0045 

1-12-04-02/1-0046 

1-12-04-02/1-0047 

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตข้าวชุมชนต าบลบางบัวทอง 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพสวีทโฮม 

วิสาหกิจชุมชนครัวย าเยี่ยม 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บและถักโครเช 

วิสาหกิจชุมชนหมากม่วง 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเอื้ออาทรบางบัวทอง 2 

วิสาหกิจชุมชนเปรมจิต 

วิสาหกิจชุมชนสีห์โภชนา 

วิสาหกิจชุมชนขนมไทไท 

วิสาหกิจชุมชนบ้านขนมหวาน ม.10 ต.บางบัวทอง 

วิสาหกิจชุมชนอภิชาติ วงเวียนใหญ่ บางบัวทอง 

วิสาหกิจชุมชนเพื่อนสัมพันธ์ 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหญ้าหมักเพื่อเลี้ยงสัตว์ 

วิสาหกิจเคร่ืองประดับคริสตัลและหินสี 

30/1 หมู่ที่ 8 

100/987 หมู่ที่ 14  

90/585 หมู่ที่ 6 

14/31 หมู่ที่ 14 

14/2998 หมู่ที่ 14 

245/23 หมู่ที่ 5 

36/22 หมู่ที่ 6 

76/22 หมู่ที่ 6 

16 หมู่ที่ 12 

28 หมู่ที่ 10 

14/2150 หมู่ที่ 13 

99/38 หมู่ที่ 14 

63/2 หมู่ที่ 12 

6/577 หมู่ที่ 1 

085-1747972 

02-9259021 

081-6656484 

081-8484896 

082-4487013 

02-1575743 

094-4834126 

085-9969955 

085-1206483 

02-9275563 

081-6925073 

080-0665612 

- 

085-1246624 
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 2.7 รายชื่อผู้ท่ีได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน  

 ต าบลบางบัวทอง มีรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 6 ราย ดังนี ้

 
ชื่อ 
 

 
ชื่อผลิตภัณฑ์ มผช. 

 

เลขท่ีใบรับรอง  
 

 

วันท่ีออก
ใบรับรอง  

 

ใบรับรอง
หมดอายุ 

กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 
100/987 ม.14  
ถ.บางกรวย-ไทรน้อย  
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี 11110 
โทร. 08-4219-6718 
 
 

นางทัศยา  มีมูลทอง 
8 ม.4 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย  
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี 11110 
โทร. 08-4383-8590 
 
นางพรกมล  เสรีสุข 
14/2888 ม.1  
ถ.บางกรวย-ไทรน้อย  
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี 11110 
โทร. 08-9132-1699 
 
นางแล่ขา  หลีกหีม 
286/10 ม.2  
ซ.หมู่บ้านเทพบัวทอง  
ถ.บางกรวย-ไทรน้อย  
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี 11110 
โทร. 08-9132-1699 
 
นางอรัญญา  อิสมาแอล  
50 ม.4 ซ.รางน้ า 
ถ.บางกรวย-ไทรน้อย  
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี 11110 
โทร. 08-1413-3838 
ออกใบรับรองโดยส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 
 

รองเท้าผ้า 597/2547 
 
 
 
 
 
 
โต๊ะไม้ 949/2548 
เก้าอ้ีไม้ 951/2548 
ซุ้มศาลาไม้ 1274/2549 
 
 
 
เคร่ืองประดับหินสี 
421/2547 
 
 
 
 
 
ผ้าทอลายขัด 18/2557 
 
 
 
 
 
 
 
เส้ือผ้าส าเร็จรูปหญิง 
835/2554 
 
 
 
 

 

59015-120/597 
 
 
 
 
 
 

59018-171/949 
59017-189/951 
59016-8/1274 

 
 
 

62993-715/421 
 
 
 
 
 
 

7-1/18 (นบ) 
 
 
 
 
 
 
 

29-1/835 (นบ) 
 
 
 
 
 

 

21 ต.ค. 2558 
 
 
 
 
 
 

21 ต.ค. 2558 
 
 
 
 
 

25 ต.ค. 2559 
 
 
 
 
 
 

25 ส.ค. 2560 
 
 
 
 
 
 
 

27 ก.ย. 2560 
 
 
 
 
 
 

 

20 ต.ค. 2561 
 
 
 
 
 
 

20 ต.ค. 2561 
 
 
 
 
 

24 ต.ค. 2562 
 
 
 
 
 
 

 
24 ส.ค. 2563 

 
 
 
 
 
 
 

26 ก.ย. 2563 
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ชื่อ 
 

 
ชื่อผลิตภัณฑ์ มผช. 

 

เลขท่ีใบรับรอง  
 

 

วนัท่ีออก
ใบรับรอง  

 

ใบรับรอง
หมดอายุ 

วิสาหกิจชุมขนกลุ่มอาชีพเอ้ือ
อาทรบางบัวทอง 2 
245/23 ม.4  
ถ.บางกรวย-ไทรน้อย  
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี 11110 
โทร. 08-6817-5199 
ออกใบรับรองโดยส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 
 

ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป 
25/2546 
 
 
 
 

13-1/25 (นบ) 25 ส.ค. 2560 17 มิ.ย. 2562 

 

 2.8 สินค้า OTOP 
 ต าบลบางบัวทอง มีผู้ผลิตสินค้า OTOP ดังนี้ 

 

รหัส OTOP/
รหัสสินค้า 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 

 

สถานท่ีจ าหน่าย 

 

เบอร์โทรศัพท์ 

120402-SD001 
120402-SD002 
120402-SD003 
120402-SD004 
120402-SD005 
120402-SD101 
120402-SD102 
120402-SD201 
120402-SD202 
120402-SD301 
120402-SD401 
120402-SD402 
120402-SD501 
120402-SD502 
120402-SD503 
120402-SD504 
120402-SD505 
120402-SD506 
120402-SD507 
120402-SD508 
120402-SD509 
120402-SD510 
120402-SD511 
120402-H001 

สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 
ยาหม่อง ตราบัวแดง 
ยาน้ ามันเหลือง 
น้ ามันเหลืองตราบัวแดง 
น้ ามันเหลือง (สูตร 2) 
ยาสมุนไพร ชุดกระเป๋าเหลือง  
ยาสมุนไพร ชุดกระเป๋าชมพู 
ยาสมุนไพร ชุดกระเป๋าฟ้า 
ยาสมุนไพร ชุดกระเป๋าน้ าเงิน 
ยาสมุนไพร ชุดกระเป๋าส้ม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้างขายยาสัตตบงกช (ตราบัวแดง) 
14/1823 หมู่ 13 หมู่บ้านบัวทองธานี 
ซอย 17/3 ถนนตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี 
ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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รหัส OTOP/
รหัสสินค้า 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 

 

สถานที่จ าหน่าย 

 

เบอร์โทรศัพท์ 

120402-E001 
120402-E002 
120402-E003 
120402-E004 
120402-E005 
120402-E101 
120402-E102 
120402-E103 
120402-E104 
120402-E105 
120402-E106 
120402-E107 
120402-E108 
120402-E109 
120402-E110 
120402-E201 
120402-E202 
120402-E401 
120402-E402 
120402-E403 
120402-E404 
120402-E405 
120402-E406 
120402-E407 
120402-E408 
120402-E409 
120402-E410 
120402-E501 
120402-E502 
120402-E503 
120402-E412 
120402-E413 
120402-E414 
120402-E415 
120402-E416 
120402-E417 
120402-E418 
120402-E419 
120402-E420 
120402-E421 
120402-E422 

ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย
รองเท้าแฟช่ัน 
รองเท้าผ้า 
กระเป๋าผ้า 
รองเท้าแฟช่ันผ้าไทย 

รองเท้าแฟฃ่ันเส่ือกระจูด 

กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 
100/987 หมู่บ้านสวีทโฮมปาร์ค ถนน
บางกรวย-ไทรน้อย ต าบลบางบัวทอง 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
11110 

 

02-9259021 
08-7017-2488 
08-4219-6718 
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รหัส OTOP/
รหัสสินค้า 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 

 

สถานที่จ าหน่าย 

 

เบอร์โทรศัพท์ 

120402-SF001 
120402-SF002 

 

 

 
120402-G001 

 

 

 

120402-I001 
120402-I101 
120402-I102 
120402-I103 
120402-I104 
120402-I105 
120402-I106 
120402-I107 
120402-I108 
120402-I109 
120402-I110 
120402-I111 
120402-I201 
120402-I202 
120402-I203 
120402-I204 
120402-I301 
120402-I302 
120402-I401 
120402-I501 
120402-I601 
120402-I602 
120402-I603 
120402-I604 

 

 

 

 

 

อาหาร 
ปลาเค็ม 

 

 

 

สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 
แชมพูส้มป่อย อัญชัน 

 

 

สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 
สบู่สมุนไพร 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ๊อดปลาเค็ม 
7/315 หมู่ 13 ต าบลบางบัวทอง อ าเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11000 

 

 

กลุ่มสร้างสรรค์สมุนไพรไทย 
14/1196 อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
11110 

 
 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรยามาลุดดีน 
(วิสาหกิจชุมชนต าบลบางบัวทอง) 
60/25 หมู่ 12 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย 
ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08-9769-3823 

 

 

 
 

02-9258736 
08-1279-8536 

 

 

08-1489-8159 
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รหัส OTOP/
รหัสสินค้า 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 

 

สถานท่ีจ าหน่าย 

 

เบอร์โทรศัพท์ 

120402-H001 
120402-H101 
120402-H102 
120402-H201 
120402-H301 
120402-H302 
120402-H401 
120402-H402 
120402-H403 
120402-H501 
120402-H602 
120402-H603 
120402-H502 
120402-H504 
120402-H601 
120402-H801 

 

SG101 
120402-SG001 

 

 
 
 

 

120402-J001 
120402-J101 
120402-J201 
120402-J301 
120402-J401 
120402-J402 
120402-J501 
120402-J502 
120402-J302 

 

 
120402-M001 

 

สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 
แชมพูสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 
ครีมนวดผม ทีสปา 
น้ าแร่สีส้ม ส าหรับอาบน้ า 
ผงขัดผิวสมุนไพร 
สบู่สมุนไพรใบบัวบก 
สบู่สมุนไพรมะขาม 
ครีมกันแดด 
น้ ามันอโรมา กล่ิมเฮิบ 
น้ ามันอโรมา กล่ินลาเวนเดอร์ 
น้ ามันอโรมา กล่ินส้ม 
อายเจล 
ไวท์เทนนิ่งครีม 

 

 

 

ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
กางเกงผ้าฝ้ายผสมลินิน 
ผลิตภัณฑ์ถักโคเชร์ 

 
 

 
 

ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 

ผ้าเช็ดหน้าจัดเป็นเซ็ท 

ผ้าเช็ดหน้าบาติก 

เส้ือฮาวาย ผ้าฝ้าย 
กระเป๋าย่าม 
กระเป๋าทรงเหล่ียม 
เส้ือบัตเตอร์ฟลาย 
หมอนอิงผ้าบาติก 
กรอบรูป เพ้นท์ผ้าบาติก 

 

 
อาหาร 
ขนมกง 

กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร T-Spa 
90/272 หมู่ 6 บ้านปิยวรารมณ์ ถนน
บางกรวย-ไทรน้อย ต าบลบางบัวทอง 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
11110 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

เส้ือผ้าส าเร็จรูปวัลภา 
14/3131 หมู่ 14 ต าบลบางบัวทอง 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
11000 

 

 
กลุ่มหัตถกรรมบาติกดีไซน์ 
60/10 หมู่ 12 ถนนบางกรวยไทรน้อย 
ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110 

 

 

 

 
 

กลุ่มท าขนมกง 
4/1648 คลองสามวัง หมู่ 13 ตล่ิงชัน-
สุพรรณบุรี ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11000 
 

02-9037434 
08-1750-5911 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

08-1848-4896 

 

 

 
 

 
02-9268027 
08-1424-7260 

 

 

 

 
 

 

 
 
08-6035-7183 
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รหัส OTOP/
รหัสสินค้า 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 

 

สถานที่จ าหน่าย 

 

เบอร์โทรศัพท์ 

120402-A01 

 

 
 

120402-B01 
 

 

 
120402-D101 

 

 

120402-K001 
120402-K002 
120402-K003 
120402-K004 
120402-K005 
120402-K101 
120402-K102 
120402-K103 
120402-K104 
120402-K105 
120402-K106 
120402-K107 
120402-K108 
120402-K109 
120402-K110 
120402-K111 
120402-K112 
120402-K113 
120402-K114 
120402-K115 
120402-K201 
120402-K202 
120402-K203 
120402-K204 
120402-K205 
120402-K206 
120402-K207 

อาหาร 
เช้ือเห็ดฟางส าหรับน าไป
เพาะเพ่ือรับประทาน 

 

เพาะพันธ์ุจิ้งหรีดเพ่ือ
จ าหน่าย 

 

 

อาหาร 
ข้าวตูเสวย 

 
 

ของใช้ ของประดับตกแต่ง
และของท่ีระลึก 
กรอบรูป – งานไม ้
กรอบรูปไม้ โลหะ 1 เฟรม 
กรอบรูปไม้ทอง โลหะ 2 เฟรม 
กรอบรูปไม้ทอง โลหะ 3 เฟรม 
กรอบรูปไม้ทอง โลหะ 5 เฟรม 
กรอบพระสมเด็จพระอาจารย์โต 
กรอบรูปพระแก้วมรกต 
กรอบรูปพระพุทธชินราช 
มังกร 3 ตัว 
กรอบรูป SF (ทศกัณฐ์) 
กรอบรูป SF (หงส์) 
กรอบรูป SF (สุพรรณหงส์) 
กรอบรูป SF (ครุฑ) 
กรอบรูป SF (ช้าง) 
พระแก้วมรกต 3 องค์ 3 ฤดู 
ส่ิงประดิษฐ์จากไม ้
 

กลุ่มเพาะเช้ือเห็ดฟาง 
21/1 หมู่ 8 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

 
 

กลุ่มแม่บ้านศรีประจักษ์ 
99/260 ม.5 บ้านศรีประจักษ์ 7 ต.บาง
บัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

 

กลุ่มอาชีพแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
7 หมู่ 11 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.
นนทบุรี 11110 

 

กลุ่ม Smile Frame 
70/154 หมู่ 1 บ้านนันทิชา 1 ถนนบาง
กรวย - ไทรน้อย ต าบลบางบัวทอง อ าเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11000 

 

 

 

02-9036765-6 

 
 
 
 

02-9265102 

 

 
 
02-5951881 

 

 
 
 

02-9225891 
08-6573-7700 
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รหัส OTOP/
รหัสสินค้า 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 

 

สถานที่จ าหน่าย 

 

เบอร์โทรศัพท์ 

120402-SA303 
120402-SA001 
120402-SA002 
120402-SA101 
120402-SA102 
120402-SA103 
120402-SA104 
120402-SA105 
120402-SA106 
120402-SA107 
120402-SA108 
120402-SA109 
120402-SA110 
120402-SA201 
120402-SA202 
120402-SA203 
120402-SA301 
120402-SA302 

 

 

120402-SK001 
120402-SK003 

 

 

 
120402-L001 

 

 

 
120402-SJ001 
120402-SJ002 

 

 
120402-SK001 
120402-SK002 

ปุ๋ยอินทรีย์ ตราปุ๋ยวัยจ๊าบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

อาหาร 
มะม่วงอบน้ าผ้ึง 
มะม่วงกวนคลุกบ๊วย 
 

 

โฟมล้างหนา้สูตรน้ านมแพะ 

 

 

 
ของใช้ ของประดับตกแต่ง
และของท่ีระลึก 
หัวโขน 
 

ของใช้ ของประดับตกแต่ง
และของท่ีระลึก 
โต๊ะไม ้

 

บริษัท ไอเดียการเกษตร 1 
8/93 หมู่ 1 ต าบลบางบัวทอง อ าเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มะม่วงอบน้ าผ้ึง 
14/2998 ม.1 ซอย5/8 ถนนตล่ิงชัน-
สุพรรณ ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.
นนทบุรี 11000 

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน 
82/50 โรงสวด หมู่ 4 345 ต าบลบาง
บัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
11000 

 
หัวโขน 
34/23 ม.3 ซอยล าโพ ถนน 345 ต.บาง
บัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 

 
ทิศรา ไม้สวย 
8 ม.4 ซอยอบต.บางบัวทอง 13 ถนน
บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บาง
บัวทอง จ.นนทบุรี 11110 

- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
02-9259011 

 

 

 

08-3005-2514 

 

 

 

08-9522-1191 

 

 

08-4383-8590 
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รหัส OTOP/
รหัสสินค้า 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 

 

สถานที่จ าหน่าย 

 

เบอร์โทรศัพท์ 

120402-SB001 
120402-SB002 
120402-SB003 
120402-SB004 
120402-SB101 
120402-SB102 
120402-SB103 
120402-SB104 
120402-SB105 
120402-SB106 
120402-SB107 
120402-SB109 
120402-SB110 
120402-SB111 
120402-SB112 
120402-SB113 
120402-SB114 
120402-SB115 
120402-SB116 
120402-SB117 
120402-SB201 
120402-SB202 
120402-SB203 
120402-SB204 
120402-SB301 
120402-SB501 
120402-SB601 
120402-SB701 
120402-SB702 

 

120402-SE001 
120402-SE002 
120402-SE003 

 

 

 
120402-SH001 

 

ผลิตภัณฑ์จากเรซ่ิน 
ช้างไทยทรงเคร่ืองประดับคริสตัล  
ช้างไทยทรงเคร่ือง (สมัยอยุธยา) 
ประดับคริสตัล 
ช้างไทยทรงเคร่ือง (สมัยอยุธยา) 
ประดับคริสตัล 
ช้างไทยทรงเคร่ือง (สมัย
รัตนโกสินทร์) ประดับคริสตัล 
ช้างเอกทรงเคร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ของใช้ ของประดับตกแต่ง
และของท่ีระลึก 
หมอนป้องกันไรฝุ่น 
ปลอกหมอนไร้ฝุ่น 
หมอนหนุนศรีษะ 

 

สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 
สมุนไพรบ ารุงผม 

บริษัท เจ แอนด์ เอ็น คอลเลคช่ัน จ ากัด 
4/129-131 คลองสามวัง หมู่ 13 
ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
LittleRay 
14/2740 หมู่ 13 ต าบลบางบัวทอง 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
11000 

 
สมุนไพรบ ารุงผม 
309/36 คลองสามวัง หมู่ 2 บางกรวย-
ไทรน้อย ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี 11000 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

08-17202174 
02-9073179 

 
 

 
08-3494-1750 
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 OTOP/
รหัสสินค้า 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 

 

สถานที่จ าหน่าย 

 

เบอร์โทรศัพท์ 

120402-SL001 

 

 

 
 

120402-SM001 

 

 

 

120402-C101 
120402-C102 
120402-C103 
120402-C104 

 

 

120402-F101 
120402-F102 
120402-F103 

 

120402-G102 
120402-G103 
120402-G104 
120402-G201 
120402-G202 
120402-G301 
120402-G401 
120402-G501 
120402-G601 

 

120402-SC001 
120402-SC101 
120402-SC102 
120402-SC103 

 

ของใช้ ของประดับตกแต่ง
และของท่ีระลึก 
ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 

 

 
ของใช้ ของประดับตกแต่ง
และของท่ีระลึก 
เรือจ าลอง  

 

 

ของใช้ ของประดับตกแต่ง
และของท่ีระลึก 
เรือกระแซง เป็นเรือจ าลอง 
เรือเก๋งพ้ัง เป็นเรือจ าลอง 
เรือฉลอม เป็นเรือจ าลอง 
เรือหางแมงป่อง เป็นเรือจ าลอง  
 

ของใช้ ของประดับตกแต่ง
และของท่ีระลึก 
ท่ีใส่กล่องกระดาษทิชชู  

 

 
สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 

 

 

 

 

 
 

 
ของใช้ ของประดับตกแต่ง
และของท่ีระลึก 
คันฉ่องโบราณ 

ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม 
42/8 ม.4 ซอยเบ็ญกาโต ถนนบางกรวย-
ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.
นนทบุรี 11000 

 

เรือจ าลอง 
231/32 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัว
ทอง จ.นนทบุรี 11000 

 

 
กลุ่มเรือไทยพ้ืนบ้านจ าลอง 
14/429 หมู่ 13 หมู่บ้านบัวทองธานี ถ.
ตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี ต.บางบัวทอง อ.บาง
บัวทอง จ.นนทบุรี 11110 

 

 
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีใส่กล่องกระดาษทิชชู 
91/113 หมู่บ้านกานต์มณี ถ.บางกรวย-
ไทรน้อย ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

 
กลุ่มสร้างสรรค์สมุนไพรไทย 
14/1196 ถ.ตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี อ.บาง
บัวทอง จ.นนทบุรี 11110 

 

 

 

 
 
 

คันฉ่องโบราณ 
6/193 หมู่ 1 หมู่บ้านบัวทองเคหะ ซอย 
2 ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110 

 

 

08-5905-5464 

 

 

 

08-4543-1023 

 

 

 

02-9227256 
08-1916-1962 

 

 

 

 

02-9258245 
08-1645-4412 

 

 

02-9258736 
08-1279-8536 

 

 

 

 

 

 
08-1919-7986 
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3. ข้อมูลทางชีวภาพ 

 3.1 พันธ์ุพืชท่ีปลูก / พันธ์ุสัตว์เศรษฐกิจ การใช้พ้ืนที่ในการเพาะปลูกต าบลบางบัวทอง แบ่งได้ดังนี้
   

  ระบบการผลิตพืช พันธุ์พืชที่ปลูกในต าบลบางบัวทองมีการปลูกพืช เช่น ข้าว พืชผัก และไม้ผล 
ซ่ึงพืชผัก ไม้ผลท่ีมีชื่อเสียงคือ ได้แก่ ผักบุ้ง กุยช่าย มะม่วง กล้วยน ้าว้า เป็นต้น 

  พันธ์ุสัตว์เศรษฐกิจ สภาพการเลี้ยงสัตว์ในท้องที่ต าบลบางบัวทอง มีการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ แพะ
เป็ด ไก่ โค กระบือ ปลานิล ปลาช่อน ปลาแรด ปลาทับทิม และปลาดุก 
 

ปฏิทินกิจกรรมในการดูแลการปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ 

 
ชนิดพืช/สัตว์/ประมง 

 
ม.ค 

 

 
ก.พ 

 
ม.ีค 

 
เม.ย 

 
พ.ค 

 
ม.ิย 

 
ก.ค 

 
ส.ค 

 
ก.ย 

 
ต.ค 

 
พ.ย 

 
ธ.ค 

ข้าวนาปี 
 

            

ข้าวนาปรัง 1 
 

            

ข้าวนาปรัง 2 
 

            

ไม้ผลไม้ยืนต้น 
 

            

ปศุสัตว์ 
 

            

ประมง 
 

            

 

3.2 เทคนิควิธีการผลิต 

 1. ปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ าชีวภาพและ 
ปุ๋ยพืชสด ส่วนปุ๋ยชีวภาพ ได้แก่ ไรโซเบียม ไมโคไรซ่า ปุ๋ยเหล่านี้จะให้ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและธาตุ
อาหารเสริมหรือจุลธาตุแก่พืชอย่างครบถ้วนจึงใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้ 

                2. การคลุมดิน ท าได้โดยใช้เศษพืชต่างๆ จากไร่นา เช่น ฟาง หญ้าแห้ง ใบไม้ ขุยมะพร้าว เศษ
เหลือทิ้งจากไร่นา หรือ กระดาษหนังสือพิมพ์ พลาสติกคลุมดิน หรือการปลูกพืชคลุมดิน  การคลุมดินมีประโยชน์
หลายประการ คือ ช่วยป้องกันการชะล้างของหน้าดินและรักษาความชุ่มชื้นของดิน  เป็นการอนุรักษ์ดินและ
น้ า ช่วยท าให้หน้าดินอ่อนนุ่ม สะดวกต่อการชอนไชของรากพืช ช่วยรักษาอุณภูมิของดินมิให้เปลี่ ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ช่วยป้องกันวัชพืช ช่วยกระตุ้นจุลินทรีย์ ที่มีประโยชน์เพ่ิมขึ้นทั้งชนิดและปริมาณ  นอกจากนี้วัสดุคลุมดิน
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จะค่อยๆ สลายและปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่ดิน เช่น การใช้เศษพืชคลุมดินซ่ึงประโยชน์ต่าง ๆ ของการคลุมดิน
ดังกล่าวมานี้จะช่วย ส่งเสริมให้พืชเจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตดี  อนึ่งในการคลุมถ้าสามารถคลุมดินได้หนาพอ 
จะช่วยป้องกันวัชพืชได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยให้ดินที่เตรียมไว้ดีแล้วยังคงมีความอ่อนนุ่มและร่วนซุยตลอดฤดู
ปลูกอีกด้วย 

  3. การปลูกพืชหมุนเวียนเนื่องจากพืชแต่ละชนิดต้องการธาตุอาหารแตกต่างกันทั้ งชนิดและ
ปริมาณ อีกทั้งระบบรากยังมีความแตกต่างกันทั้งในด้านการแผ่กว้างและหยั่งลึก  ถ้ามีการจัดระบบการปลูกพืช
อย่างเหมาะสมแล้วจะท าให้การใช้ธาตุอาหารมีทั้งที่ถูกใช้และสะสมสลับกันไปท าให้ดินไม่ขาดธาตุอาหารธาตุใด
ธาตุหนึ่งและเทคนิคที่ส าคัญควรปลูกพืชตระกูลถั่วหรือพืชปุ๋ยสดหมุนเวียนปีละ 1 ครั้ง เพ่ือช่วยบ ารุงดิน  “หัวใจ
ของเกษตรธรรมชาติอยู่ที่ดินดี พืชที่ปลูกอยู่บนดินที่ดีจะเติบโตแข็งแรง สามารถต้านทานการท าลายของโรคและ
แมลงศัตรูพืชได้และส่งผลให้ได้ผลผลิตดี” 
 

การใช้แรงงานเครื่องจักรกลการเกษตรและปัจจัยการผลิต 

 เครื่องพ่นยา 
 เครื่องตัดหญ้า  
 เครื่องสูบน้ า  

 

ข้อมูลการตลาด (วิถีการตลาด  แหล่งรับซ้ือผลผลิต) 

วิถีการตลาดไม้ผล 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

เกษตรกรผู้ผลิต ตลาดผลไม้ประจ าจังหวัด ผู้บริโภค 

ตลาดขายส่งผลไม้ในจังหวัด 
พ่อค้าท้องถ่ิน 

ตลาดผลไม้ในท้องถ่ิน 

พ่อค้าปลีก 

ผู้บริโภค ผู้บริโภค 
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4. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

  ต าบลบางบัวทอง มีพ้ืนที่เกษตรกรรมที่สร้างผลผลิตที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะข้าวและพืชผัก ผลไม้ 
ปัจจุบันมีการจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร จ านวน 51 แห่ง โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 30 แห่ง 
และสถานประกอบการธุรกิจเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ท าให้พ้ืนที่การเกษตรของต าบลลดลง ในขณะที่ธุรกิจต่างๆ 
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ตารางรายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมในเขตต าบลบางบัวทอง  

ล าดับท่ี ชื่อโรงงาน ท่ีอยู่ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

โรงงานนครหลวงกาแฟ 
โรงงานผลิตอาหาร  
โรงงานผลิตอาหาร  
โรงงานผลิตอาหาร  
โรงงานผลิตอาหาร  
โรงงานปั่นด้าย 
โรงงานเฟอร์นิเจอร์ 
โรงงานพิมพ์แบบพิมพ์ 
โรงงานปั้มแบบแม่พิมพ์ 
โรงงานท ามะม่วง 
โรงงานผักดอง 
โรงงาน บริษัท ยูเอสอุตสาหกรรมไม้ จ ากัด 
โรงงาน บริษัท เอฟวันพลัส จ ากัด 
โรงงานท าตู้เครื่องเสียงรถยนต์ 
โรงงานกระจก 
โรงงานเฟอร์นิเจอร์ บริษัท บีดีเอสโปรดักเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด  
โรงงานเฟอร์นิเจอร์ 
โรงงานขูดมะพร้าว 
โรงงานท าขนมจีนชลนิศา  
โรงงานท าประตู บริษัท ลายไม้งาม จ ากัด  
โรงงานซันเดย์ เฟอร์นิเจอร์  
โรงงานแปรรูปมะพร้าว 
โรงงานท าป้ายโฆษณา 
โรงงานท าป้านโฆษณา 
หจก.เทพระวี , โกดัง, โรงงานท าตาชั่ง 
โรงงานท าใบจักรเรือ 
โรงงานเฟอร์นิเจอร์ 
โรงงานผลิตกระเบื้อง 
โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า – สกรีน 
โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า – สกรีน 

23/3  หมู่ที่ 4 
41/44  หมู่ที่ 4 
41/46  หมู่ที่ 4 
41/47  หมู่ที่ 4 
41/48  หมู่ที่ 4 
6/18  หมู่ที่ 4 
6/8  หมู่ที่ 4 
72/35  หมู่ที่ 5 
72/34 - 35  หมู่ที่ 5 
70/35  หมู่ที่ 5 
71/6  หมู่ที่ 5 
25/1  หมู่ที่ 5 
55  หมู่ที่ 5 
42/6  หมู่ที่ 5 
108  หมู่ที่ 6 
68/21  หมู่ที่ 6 
56/3  หมู่ที่ 7 
56/5  หมู่ที่ 7 
1/4  หมู่ที่ 10 
23/4  หมู่ที่ 10 
9/2  หมู่ที่ 10 
30/3  หมู่ที่ 11 
13/6  หมู่ที่ 11 
13/6  หมู่ที่ 11 
66/4 – 5  หมู่ที่ 11 
60/94  หมู่ที่ 12 
55/3  หมู่ที่ 14 
75/8  หมู่ที่ 14 
14/3505  หมู่ที่ 14 
14/3504  หมู่ที่ 14 
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 4.1 รายได้นอกภาคเกษตรกรรม 

  รายได้นอกภาคเกษตร ได้แก่ รายได้จากเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน รายได้จากการค้าขาย
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม/บริการ รายได้อ่ืน ๆ เช่น ค่าเช่า ลูกหลานส่งเงินมาให้ ดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น 
เกษตรกรในต าบลที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร จะมีการหารายได้นอกภาคเกษตรกรรมมาเสริมรายได้ให้แก่
ครอบครัวในหลายทาง เช่น สมาชิกในครัวเรือนเข้าท างานตามโรงงานอุตสาหกรรม รายได้เฉลี่ยประมาณ 300 - 

400 บาท/วัน และเกษตรกรออกรับจ้างแรงงานภาคเกษตรกรรมในเวลาว่าง  

 4.2 แรงงานและการเคล่ือนย้ายแรงงาน 

  แรงงานในครัวเรือนส าหรับภาคเกษตรกรรมจะมีน้อยลงมาก เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่
ต าบลมีมากขึ้นและมีการจ้างแรงงานที่แน่นอนได้รับรายได้ประจ าดีกว่าภาคเกษตรกรรม จึงท าให้แรงงาน เปลี่ยน

ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ในส่วนทางภาคการเกษตรต้องหาเครื่องจักรกลเข้ามาทดแทนแรงงานให้มากขึ้น 

 4.3 แหล่งเงินทุน 

   เกษตรกรในต าบลบางบัวทองเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกันเป็นส่วนใหญ่ และสมาชิก
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท าให้เกษตรกรมีแหล่งเงินทุนที่จะกู้ยืมได้และมีเกษตรกรที่ กู้ยืมเงิน
พ่อค้าคนกลางบางส่วน เช่น น าเอาปุ๋ยมาใช้ก่อนและหักค่าใช้จ่ายหลังได้ผลผลิต บางส่วนจะกู้ตามแหล่งสถาบัน

ทางการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เป็นต้น 

แหล่งสินเชื่อเพ่ือการเกษตร  
 

  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร     สหกรณ์การเกษตร  
  ธนาคารพาณิชย์ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน     กองทุนหมู่บ้าน 
  แหล่งเงินกู้นอกระบบ 

 

ตารางข้อมูลสหกรณ์การเกษตรอ าเภอบางบัวทอง  

 

ล าดับ 
 

 

ชื่อสหกรณ์ 
 

ประเภทสหกรณ์ 
 

จ านวนสมาชิก 
(ราย) 

1. 
2. 

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

สหกรณ์การเกษตร  
สหกรณ์การเกษตร  

1,078 ราย 
5,414 ราย 

ที่มา : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 
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ส่วนท่ี 3  

ปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนา  

สถานการณ์ทางการเกษตรของต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ต าบลบาง
บัวทองมีพ้ืนที่ท้ังหมด 18,532.50 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกร 412 ครัวเรือน ต าบลบางบัวทองมีสภาพพ้ืนที่ ดิน
อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรม ปัจจุบันมีการเคลื่อนย้ายประชาชนมาอยู่  
ในบริเวณดังกล่าวเป็นจ านวนมาก ท าให้สภาพพ้ืนที่เปลี่ย นแปลงมีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก   
การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันจึงไม่เหมาะสม เนื่องจากการขยายตัวของแหล่งที่อยู่อาศัย ท าให้พ้ืนที่บางส่วน 
ทีเ่หมาะสมแก่การเพาะปลูกใช้ในการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยท าให้พ้ืนที่สีเขียวลดลงอย่างต่อเนื่อง   

จากโครงการ จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลและการพัฒนาเป็นเกษตร
อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พิจารณาคัดเลือกต าบลที่มีความพร้อม
มีศักยภาพและพร้อมที่จะท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชุมชน สังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ ดี โดยด าเนินการคัดเลือก  
ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดด าเนินการ ร่วมประชุม
คณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ/ต าบล ตามโครงการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภา
เกษตรกรอ าเภอ/ต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกร
ระดับอ าเภอ/ต าบล ครั้งที่ 3 เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ผลิตข้าวชุมชน ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 21 ราย เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาที่ดีโดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ
การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและรอบด้าน โดยค านึงถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งมิติทางด้านการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ และมิติ
ด้านพ้ืนที่ ทั้งระดับอ าเภอ จังหวัด ประเทศ และระดับโลก ซ่ึงล้วนส่งผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมต่อต าบล เพ่ือ
รับมือกับสถานการณ์หรือผลกระทบอย่างรู้ เท่าทัน น าไปสู่การปรับเปลี่ยนการท าการเกษตร แก้ไขปัญหา
สนองตอบความต้องการของเกษตรกรในต าบลได้อย่างแท้จริง โดยส ารวจ/เก็บรวบรวมข้อมูลที่ส า คัญเก่ียวข้องกับ
การเกษตรในต าบล โดยเฉพาะข้อมูลด้านแหล่งน้ า  หนี้สิน ที่ ดินท ากิน สวัสดิการและสิทธิเกษตรกร จ านวน
เกษตรกร อาชีพการเกษตรที่ท ารายได้/รายจ่าย การแปรรูป การตลาด ปัจจัยการพ้ืนฐานทางการเกษตรในพ้ืนที่ 
ฯลฯ โดยแหล่งข้อมูลควรจัดหาข้อมูลเชิงลึกถึงรายครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน เพ่ือให้สามา รถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ ซ่ึงแหล่งข้อมูลประสานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ อบต ./เทศบาล 
และรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะของเกษตรกร รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเรื่องแหล่งน้ า  หนี้สิน 
ที่ดินท ากิน สวัสดิการและสิทธิเกษตรกร พ่อค้าเอกชน อบจ./อบต./เทศบาล สถานศึกษา หน่วยงานราชการอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ /กิจกรรม 
หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ และจ าแนกข้อมูลรายละเอียดของประเด็นปัญหาหลัก 5 เรื่อง ประกอบด้วย 
ปัญหาหนี้สิน ปัญหาที่ดินท ากิน ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ปัญหาสวัสดิการ  สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมและปัญหาราคาสินค้าเกษตร 
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ปัญหาและความต้องการเกษตรกร  

  จากการส ารวจ/เก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญเก่ียวข้องกับการเกษตรในต าบลบางบัวทอง อ าเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีดังนี้ 

 

ปัญหา 
 

 

สาเหตุ 

 

แนวทางการพัฒนา 

1. น้ าเน่าเสีย/น้ าเค็ม/
วัชพืช 
 

 

 

 

- น้ าเน่าเสียจากหมู่บ้านจัดสรร  
- น้ าเน่าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
- วัชพืชกีดขวางทางน้ า  

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

 

2. ต้นทุนการผลิตสูง 

 
 

 

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

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

 

3. ดินเสื่อมโทรม 

 

 

- ขาดความรู้ในการปรับปรุงบ ารุงดิน - น าเสนอปัญหาการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม
ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

- หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับเกษตรกร  
 

 

4. การรวมกลุ่ม - ขาดการรวมกลุ่มสินค้าเกษตรใน
ท้องถิ่น 

- ขาดอ านาจการต่อรอง 

- ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้การส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒา  

 
 

 

5. การวางแผนในการ
ท าการเกษตร  

- ผลผลิตล้นตลาด 

- ขาดความรู้ ความเข้าใจในการปลูก 
การผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตร  
 

 

- ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้การอบรม 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่เกษตรกร  
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  สรุปผลของการรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะของเกษตรกร รวมทั้งหน่วยงานภาครั ฐที่
รับผิดชอบการรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะของเกษตรกร  ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี มีดังนี้ 

 

ประเด็นปัญหา 
 

 

แนวทาง/วิธีการ 

1. ด้านแหล่งน้ า  1. สร้างจิตส านึกให้ชุมชนอนุรักษ์แหล่งน้ า  
2. จัดต้ังกลุ่ม 
    - เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ าในชุมชนให้เป็นระบบ 
    - เพ่ือน าเสนอปัญหาการแก้ไขปัญหาน้ าเสียต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 
    - เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน/หน่วยงานภาครัฐ/หมู่บ้านจัดสรร/
โรงงานอุตสาหกรรม 
3. ขุดลอก คูคลอง และก าหนดพ้ืนที่ท้ิงขยะและน้ าให้เหมาะสม 

2. ด้านต้นทุนการผลิต 1. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร  
    - เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและปรับแนวคิดของเกษตรกรให้เปลี่ยนมาท า
การเกษตรอินทรีย์/ชีวภาพ ให้ประสบความส าเร็จ เช่น การจัดท าปุ๋ยหมักชีวภาพ
และปุ๋ยพืชสด 
    - เพ่ือให้ความรู้ในการท าการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้
ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม 

3. ด้านดิน 1. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ฟ้ืนฟูสภาพดินเสื่อมโทรม และขาดความอุด
สมบูรณ์ 
    - ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  

    - ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยพืชสดปรับปรุงดิน  

    - ส่งเสริมไถกลบตอซังข้าว 

    - ขอสนับสนุนพันธุ์พืช/ปุ๋ยพืชสด เช่น ปอเทือง 

4. ด้านการรวมกลุ่ม 1. จัดประชุมอบรมสร้างความเข้าใจให้กลุ่มสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดประสนางานหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับกลุ่มแต่ละประเภท
เข้ามาส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

5. ด้านการวางแผนการ
ท าการเกษตร  

1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาศักยภาพเกษตรกร เพ่ือ การจัดท าแผน
เกษตรกรรมให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ความสามารถและสถานการณ์ทางการ
เกษตร 

2. ส่งเสริมให้เป็นนักขายสินค้าชุมชน  

3. ส่งเสริมให้เกิดตลาดในแต่ละกลุ่ม/ชุมชน 
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 แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งจากข้อมูลพ้ืนที่ที่ได้รวบรวมจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ข้อมูลที่ได้จากการประชุม คณะ
ผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ/ต าบล และรวบรวมความคิดเห็น โดยมีเกษตรกร ผู้น าเกษตรกร 
ผู้น าท้องถิ่น และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ให้ข้อมูลของต าบลบางบัวทอง จึงได้แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมต าบล 

บางบัวทอง ดังนี้   

 

ประเด็นปัญหา 
 

 

แนวทางการพัฒนา/แก้ไขปัญหา 
 

ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  
  - น้ าเสีย 
  - น้ าเค็ม 
  - วัชพืชกีดขวางทางน้ า  

1. สร้างจิตส านึกให้ชุมชนอนุรักษ์แหล่งน้ า  
2. จัดอบรมปรับแนวคิดการอนุรักษ์แหล่งน้ าและฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลอง  
    2.1 กิจกรรมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูแม่น้ า 
ล าคลองโดยใช้ก้อน EM หรือจุลินทรีย์ช่วยปรับสภาพน้ าเสีย  
3. จัดต้ังกลุ่ม 
    3.1 เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน/หน่วยงานภาครัฐ 
4. ขุดลอก คูคลอง และก าหนดพ้ืนที่ท้ิงขยะและน้ าเสียให้เหมาะสม 
 

ปัญหาหน้ีสินเกษตรกร 
  - ขาดการรวมกลุ่ม 
  - ขาดการวางแผนในการท า
การเกษตร 
  - ต้นทุนการผลิตสูง 

1. ประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับกลุ่มแต่ละประเภทให้เข้ามาส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและยั่งยืน  
2. จัดอบรมให้แก่เกษตรกร เพ่ือวางแผนพัฒนาแนวทางการประกอบอาชีพ การ
รวมกลุ่ม การพัฒนารูปแบบ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด  
3. ส่งเสริมการสร้างอาชีพ เชื่อมโยงบูรณาการกับโครงกาส่งเสริมอาชีพของกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนกลุ่มอาชีพ
กลุ่มละ 30,000 บาท และสินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 

ปัญหาท่ีดินท ากิน 
  - ดินเสื่อมโทรม 

1. ประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้ามาส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา เช่น 
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงดิน และการไถกลบตอซัง  
 

ปัญหาราคาสินค้าเกษตร 
  - ต้นทุนการผลิตสูง 
 

1. รวมกลุ่มอาชีพ 
    1.1 ประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับกลุ่มแต่ละประเภทให้เข้ามาส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและยั่งยืน  
2. จัดอบรมให้แก่เกษตรกร 
    2.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการปลูก การผลิต และการแปรรูป 
    2.2 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจและปรับแนวคิดให้เกษตรกรเปลี่ยนมาท า
การเกษตรอินทรีย์/ชีวภาพ ให้ประสบความส าเร็จ  
    2.3 เพ่ือให้ความรู้และแนวทางพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพการเกษตร 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม  
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บทท่ี 4 
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โครงการ 
 
 

 
 

เหตุผล 

 
 

กิจกรรม 

 
 

กิจกรรมยอ่ย 

 
ระยะเวลาการด าเนนิการ 

 

 
พืน้ที่

ด าเนินการ 

 
หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง 

25
61

 
 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

โครงการขับเคลือ่น
การพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาแหล่ง
น้ าเพ่ือการเกษตร  

เกษตรกรมีปัญหาในด้านน้ า 
ดังน้ี 
1. น้ าเน่าเสียจากหมู่บ้าน
จัดสรรและโรงงานอุตสาหกรรม 
2. วัชพืชกีดขวางทางน้ า 
 

1.ปรับปรุงแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตร 
2.ขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาแหล่งน้ า 
 
 

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

    หมู่ท่ี 1 - 14 -สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
จังหวัด 
-ชลประทาน 
-อบต. 
-เทศบาล 
-อบจ. 
-สภาเกษตรกร
จังหวัด 

 
 

 

 
 

โครงการ 
 
 

 
 

เหตุผล 

 
 

กิจกรรม 

 
 

กิจกรรมยอ่ย 

 
ระยะเวลาการด าเนนิการ 

 

 
พืน้ที่

ด าเนินการ 

 
หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง 

25
61

 
 

25
62

 

25
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โครงการสง่เสริม
อาชีพของกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร  

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

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

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

1 
กล

ุ่ม 

1 
กล

ุ่ม 

1 
กล

ุ่ม 

1 
กล

ุ่ม หมู่ท่ี 1 - 14 -สนง.เกษตรอ าเภอ 
-สนง.เกษตรจังหวัด 
-อบต. 
-เทศบาล 
-อบจ. 
-สนง.กองทุนฟืน้ฟู
และพัฒนาเกษตรกร 
-สภาเกษตรกรจังหวัด 
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โครงการ 
 
 

 
 

เหตุผล 

 
 

กิจกรรม 

 
 

กิจกรรมยอ่ย 

 
ระยะเวลาการด าเนนิการ 

 

 
พืน้ที่

ด าเนินการ 

 
หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง 

25
61

 
 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

โครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมแปร
รูปและ
อุตสาหกรรมอาหาร
ครบวงจร  

เกษตรกรมีปัญหาในด้านการท า
การเกษตร อันเน่ืองมาจาก
ปัญหาด้านต่าง  ๆดงัน้ี 
1. ขาดการวางแผนการผลิตท่ีมี
คุณภาพและเหมาะสม 
 

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

1. ส ารวจรวบรวมกลุม่อาชีพ 
2. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร 
3. จัดอบรมให้ความรูก้ารสร้างมลูค่าเพ่ิมสินคา้
เกษตรแปรรูปและการใช้บรกิารศุนย์ ICT  
4. ให้ค าปรึกษาแนะน าดา้นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการด าเนินธุรกิจ
เบ้ืองต้นโดยผู้เชี่ยวชาญ 
5. ทดสอบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑแ์ละ
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถเป็นรูปแบบท่ีไปใช้งานได้จรงิ 
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 หมู่ท่ี 1 - 14 -อบต. 

-เทศบาล 
-สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด 
-กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 
-สภาเกษตรกรจังหวัด 
 

 

 
 

โครงการ 
 
 

 
 

เหตุผล 

 
 

กิจกรรม  

 
 

กิจกรรมย่อย 

 
ระยะเวลาการด าเนนิการ 

 

 
พืน้ที่

ด าเนินการ 

 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
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โครงการสง่เสริม
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
และปุ๋ยพืชสด
ปรับปรุงบ ารุงดิน 

เกษตรกรมีปัญหาในด้านท่ีดิน
ท ากิน ดงัน้ี 
1. ดินเสื่อมโทรม 
 

1.ฟ้ืนฟู ปรับปรุง
สภาพดินท่ีเสื่อมโทรม  
2.ขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาท่ีดินท ากิน 
 

ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเขา้มาสง่เสริม 
สนับสนุนและพัฒนา ดงัน้ี 
1. จัดอบรมให้ความรูแ้ก่เกษตรกร 
    1.1 ส่งเสรมิการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
    1.2 ส่งเสรมิการผลิตปุ๋ยพืชสด 
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ย หมู่ท่ี 1 - 14 -สนง.เกษตรอ าเภอ 

-สนง.เกษตรจังหวัด 
-อบต. 

-เทศบาล 
-อบจ. 
-สถานีพัฒนาที่ดิน 
-สภาเกษตรกรจังหวัด 

 

 
 

โครงการ 
 
 

 
เหตุผล 

 
กิจกรรม  

 
 

กิจกรรมย่อย 

 
ระยะเวลาการด าเนนิการ 

 

 
พืน้ที่

ด าเนินการ 

 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
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โครงการจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้การลดต้นทุน
ด้านการเกษตร 

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

1.ส่งเสริมการลด
ต้นทุนด้านการเกษตร 
2.ส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ 

 

1. รวมกลุ่มอาชีพ 
2. จัดอบรมให้แก่เกษตรกร 
    2.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจในการวาง
แผนการปลูก การผลิต และการแปรรูป 
    2.2 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจและปรับ
แนวคิดให้เกษตรกรเปลี่ยนมาท าการเกษตร
อินทรีย์/ชีวภาพ ให้ประสบความส าเร็จ 
    2.3 เพ่ือให้ความรู้และแนวทางพัฒนาทักษะใน
การประกอบอาชีพการเกษตร ตามแนวคดิ
เศรษฐกิจพอเพียง และการใช้ปัจจัยการผลิตท่ี
ถูกต้องและเหมาะสม 
    2.4 เพ่ือวางแผนพัฒนาแนวทางการประกอบ
อาชีพ การรวมกลุ่ม การพัฒนารูปแบบ การแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร และผลติภัณฑช์ุมชนมี
คุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความตอ้งการตลาด 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร  
4. จัดตั้งแหล่งรวบรวมผลผลิตและจ าหน่าย
ผลผลิตในชมุชน 
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ย ์ หมู่ท่ี 1 - 14 -สนง.เกษตรอ าเภอ 
-สนง.เกษตรจังหวัด 
-อบต. 

-เทศบาล 
-อบจ. 
-สถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัด 
-พาณิชย์จังหวัด 
-สนง.กองทุนฟืน้ฟู
และพัฒนาเกษตรกร 
-ธกส. 
-สภาเกษตรกรจังหวัด 
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ภาพการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ/ต าบล เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 

ณ ศูนย์ผลิตข้าวชุมชน ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
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ภาพกิจกรรม 
การบูรณาแก้ไขปัญหาน้ าเค็ม  พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 7  ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  

  เนื่องจากเกษตรกรในพืนที่อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไดรับความเดือดร้อนจากบ่อดินหมู่ที่ 
7 ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ปล่อยน้ าเค็มจากบ่อดินลงคลองสาธารณะ (คลองตาคล้าย) 
ท าให้พืชผลทางการเกษตรเกิดความเสียหาย  โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีสรุปรายละเอียดสภาพปัญหาความ
ต้องการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เตรียมพร้อมในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระยาบันลือ ศูนย์วิจัยพัฒนา การเกษตรนครปฐม เกษตรอ าเภอบางบัวทอง 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 กอ.รมน. พร้อมด้วย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทอง  

  ครั้งที่ 1 ประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องดังกล่าวลงพ้ืนที่บริเวณคลองตาคล้ายเก็บตัวอย่างน้ า  
ในคลอง รวมระยะทาง 1 กิโลเมตร เพ่ือส่งตรวจในห้องแล็ปของส านักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5  
โดยประกอบด้วยตัวอย่างน้ า จ านวน 7 จุด ดังนี้ 

   1. บริเวณเหนือบ่อดิน    จ านวน 1 จุด  

   2. หน้าบ่อดิน    จ านวน 1 จุด  

   3. ต้ังแต่บ่อดินถึงปลายน้ า  จ านวน 5 จุด   

  ครั้งที่ 2 ประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องลงพ้ืนที่เก็บตัวอย่างน้ าเพ่ิมเติม 2 – 3 จุด โดยเจ้าหน้าที่
กรมวิชาการเกษตร และโครงการชลประทานนนทบุรี เพ่ือน าตัวอย่างน้ าส่งห้องแล็ปต่อไป 

  ครั้งที่ 3 ประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร
ในพ้ืนที่ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
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ภาพกิจกรรมการบูรณาการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร  

  โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีด าเนินการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ

แก้ไขปัญหา พัฒนาและสนับสนุนกลุ่ม จ านวน 1 หน่วยงาน ดังนี้ 

  1. ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานของกลุ่ม

และชี้แจงรายละเอียดการบูรณาการโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ด้านการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
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