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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  

  เมื่อมีการขุดคลองล ารี คลองลากค้อนแยกจากคลองล าโพฝั่งตะวันตกขนานกับคลองพระราชาพิมล 
ผู้คนได้เข้าไปจับจองที่ดินบุกเบิกท านากันมาก สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปในบริเวณนี้เป็นพ้ืนที่ลุ่ม และมีหนองน้ าตื้นๆ 
ชาวบ้านใช้ค้อนมาลากตามคลองตามหนองเพ่ือจับปลา สภาพพ้ืนที่ลุ่มเป็นห้วงน้ า เช่นนี้เรียกว่า ละหาน หรือ ละหาร
ในภาษาไทยซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษามลายูและภาษาเขมร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 
2542 ละหาน หมายถึง ห้วงน้ า (เทียบเขมรว่า รหาร เทียบมลายูว่า Lahan และละหาน หมายถึง ห้วงน้ า) เมื่อครั้งที่
บริเวณต าบลละหารยังเป็นหนองน้ า มักจะมีฝูงช้างเดินลุยผ่านมากินน้ า และเป็นทางลากไม้ด้วยช้างมาก่อนจนเกิดเป็น
ทางน้ า พ้ืนที่ลุ่มเป็นทางน้ าเรียกล ารีในเวลาต่อมา บริเวณล ารีและคลองลากค้อนเมื่อมีการบุกเบิกเป็นที่ท านา ผู้คน
ส่วนใหญ่เข้ามาจับจองที่ดินเพ่ือท านาในบริเวณนี้เป็นมุสลิมที่สามารถพูดภาษายาวีได้ คงเรียกพ้ืนที่บริเวณนี้ว่าละหาร 
ในขณะเดียวกันทางด้านทิศใต้ของคลองล ารี เดิมมีชุมชนชาวเขมรตั้งชุมชนอนยู่ใกล้หนองเชียงโคตร ตั้งแต่สมัยรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณเขมรและหนองน้ าที่เรียกว่า สามวัง ชาวเขมรก็เรียกสภาพพ้ืนที่ที่เป็น
หนองน้ าว่า รหาล และลาวเมื่อสร้างวัดในบริเวณด้านทิศใต้ของเชียงโคตรก็ได้ตั้งชื่อวัดว่า วัดละหาร 

 ละหาร นอกจากจะเป็นค าท่ีมีความหมายที่หมายถึง ห้วงน้ า ตามความหมายในพจนานุกรมดังกล่าว
แล้ว ยังเป็นการแสดงถึงความเข้าใจที่รับรู้ร่วมกันของผู้คนที่มาอยู่ในต าบลละหารและต าบลอ่ืนๆ ในอ าเภอบางบัวทอง
ที่แม้จะประกอบด้วยชาติพันธุ์และความศรัทธาต่างกัน แต่มีความเข้าใจและรับรู้ความหมายของท้องถิ่นของตนเอง
ถูกต้องตรงกันตามสภาพของภูมิประเทศ พ้ืนที่ต าบลละหารเมื่อตั้งอ าเภอบางบัวทองนั้น ต าบลละหารมีพ้ืนที่ถึง 
คลองขวาง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตอ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ต่อมาได้แยกพ้ืนที่คลองขวางไปอยู่ในอ าเภอไทรน้อย 
เมื่อ พ.ศ. 2499 ดังปรากฏตามหนังสือสมุดที่ระลึกอ าเภอบางบัวทอง หลวงโยธีพิทักษ์ นายอ าเภอบางบัวทอง 
จัดพิมพ์เมือ่ พ.ศ. 2477 ได้กล่าวถึงโรงเรียนประชาบาลวัดคลองขวาง ตั้งอยู่ท่ีต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง ต่อมา 
พ.ศ. 2499 ได้มีการจัดตั้งอ าเภอไทรน้อย บริเวณคลองขวางได้อยู่ในเขตต าบลราษฎร์นิยม อ าเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี พ้ืนที่ของต าบลละหารส่วนหนึ่งที่คลองขวางจึงถูกแยกไปคงเหลือพ้ืนที่ของต าบลละหารในปัจจุบันที่อยู่ในเขต
อ าเภอบางบัวทอง และเมื่อแรกที่มีการบุกเบิกที่ดินเพ่ือเป้นพ้ืนที่ส าหรับการท านานั้น พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังคงมีป่าอยู่
ทั่วไป ในหนองน้ าอุดมสมบูรณ์ด้วยกุ้ง ปลา จึงมีการลากค้อนจับปลาในหนองน้ ากันมากจนเรียกขานคลองที่ผู้คนน า
ค้อนมาลากจับปลากันมากว่า คลองลากค้อน  

 ชื่อของต าบลละหารตามที่ปรากฏในท าเนียบท้องที่ของกระทรวงนครบาลเมื่อ พ.ศ. 2461 เรียกว่า 
ต าบลบางระหาร มีหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน ต่อมา ต าบลบางระหาร ได้เปลี่ยนเป็น ต าบลละหาร สภาพทั่วไปของต าบล
ละหารแม้เมื่อมีการหักร้างถางป่าเปลี่ยนเป็นนาข้าว สภาพความเป็นป่ายังคงมีอยู่ต่อมาแต่เปลี่ยนจากป่าใหญ่มาเป้น
ป่าสะแก มีต้นสะแกขนาดใหญ่ข้ึนอยู่ทั่วไปสลับกับป่าไผ่เสือปลามักจะแอบมาลักกินไก่ เป็ดของชาวบ้านอยู่เป็นประจ า
แต่ไม่ท าอันตรายต่อคน 
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1. ข้อมูลทางกายภาพ 

  1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต  

  ต าบลละหารตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของอ าเภอบางบัวทอง ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบริเวณพ้ืนที่สองฝั่งคลองล าโพที่ผ่านมาด้านตะวันออกของต าบลละหาร มีพ้ืนที่ 18.16 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 11,350 ไร่พ้ืนที่บริเวณนี้จะเป็นที่ลุ่มมากและมีอาณาเขตติดต่อกับ 

  ทิศเหนือ           ติดต่อกับ     ต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

  ทิศใต ้             ติดต่อกับ     ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ     ต าบลคลองข่อย อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ     ต าบลไทรน้อย อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
 

 ภาพแสดงที่ตั้งและอาณาเขต ของต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
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 1.2 ลักษณะสภาพภูมิประเทศ  

  ต าบลละหารมีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม ภายในต าบลมีคลองธรรมชาติเป็นแนวเขตต าบลเป็นส่วน
ใหญ่ สภาพพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก เนื่องจากน ามาใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมสินค้า หมู่บ้าน
จัดสรร ร้านอาหาร ที่อยู่อาศัย ท าให้เริ่มเปลี่ยนแปลงจากชุมชนเกษตรกรรมเป็นชุมชนเมืองที่ได้รับความเจริญ
แพร่กระจายจากกรุงเทพมหานคร 

  1.3 ลักษณะสภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดู คือ 
     ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม 
     ฤดูร้อน  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 
     ฤดูฝน  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม   
    โดยปริมาณและการกระจายของน้ าฝนเฉลี่ยในรอบปีประมาณ 1,469 มิลลิเมตร โดยมีการกระจาย
ของฝน 3 ช่วง คือ 1. เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 
     2. เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 
     3. เดือนตุลาคมจะเป็นช่วงที่มีฝนตกมาที่สุด ซึ่งปริมาณน้ าฝนในเดือนนี้จะมีผลกระทบกับ
ความชื้นในการเก็บเก่ียวข้าวนาปีของเกษตรกร 

 1.4 ลักษณะของแหล่งน้ า  ต าบลละหารมีล าคลองไหลผ่านทุกหมู่บ้าน จ านวน 5 คลอง ที่เป็นคลอง
ธรรมชาติ ได้แก่ คลองลากค้อน คลองล ารี คลองล าโพ คลองเจ๊ก คลองตาคล้าย และอีก 1 คลอง เป็นคลอง
ชลประทาน (คลองขุด) น้ าในล าคลองสามารถน าไปใช้เพื่อการเพาะปลูกได้อย่างพอเพียง ได้แก่ 

    คลองล ารี  แยกจากคลองล าโพไปทางทิศตะวันตกขนานกับคลองพระราชาพิมลตัดกับคลองขุด
ใหม่หรือคลองเจ๊ก จากนัน้ไปบรรจบคลองลากค้อนในเขตอ าเภอไทรน้อย 

    คลองลากค้อน  เป็นคลองที่ขุดแยกจากคลองล าโพไปทางทิศตะวันตกขนานกับคลองล ารี ผ่าน
ต าบลละหาร ต าบลราษฎร์นิยม อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีไปบรรจบคลอง
พระยาบันลือ ที่อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

    คลองเจ๊ก  หรือคลองขุดใหม่ คลองเจ๊กขุดแยกจากคลองพระราชาพิมลฝั่งทิศเหนือที่ต าบลบาง
บัวทอง อ าเภอบางบัวทอง ตรงไปอ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

    คลองตาคล้าย  หรือคลองตาคล้ายใหญ่ เป็นคลองขุดแยกจากคลองพระราชาพิมลฝั่งเหนือใกล้
วัดไทรน้อย แต่เดิมคลองตาคล้ายเป็นคลองเล็กที่ขุดจากคลองพระราชาพิมลตรงไปวัดคลองตาคล้ายในเขตอ าเภอไทร
น้อย จังหวัดนนทบุรี ต่อมามีการขุดคลองลากค้อนแยกจากคลองพระยาบันลือที่อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  มาเข้าคลองพระราชาพิมล จึงมีการขุดคลองลากค้อนในช่วงที่ผ่านอ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี แยกไปทางทิศตะวันตกผ่าน ต าบลราษฎร์นิยม จังหวัดนนทบุรี ไปบรรจบคลองตาคล้ายที่ใกล้ปากคลองตา
คล้าย และจุดขยายปากคลองตาคล้ายให้กว้างกว่าเดิม ชาวบ้านจึงเรียกว่า คลองตาคล้ายใหญ่ คลองนี้จึงช่วยระบาย
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น้ าจากคลองพระยาบันลือซึ่งอยู่ใกล้แม่น้ าเจ้าพระยาส่งน้เข้าสู่คลองพระราชาพิมล และคลองซอยต่างๆ ในอ าเภอบาง
บัวทอง และอ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

       การขุดคลองสายนี้จึงขุดใกล้ปากคลองตาคล้ายที่แยกจากคลองพระราชาพิมลไปบรรจบปลาย
คลองลากค้อนที่ขุดแยกจากคลองพระยาบันลือที่บ้านอ่างแตก เพ่ือระบายน้ าจากคลองพระยาบันลือเข้าในคลอง
พระราชาพิมล 

    คลองล าโพ  คลองล าโพขุดผ่านต าบลละหารทางทิศตะวันออก มีคลองล ารีและคลองลากค้อน
ขุดแยกคลองล าโพ คลองนี้รับน้ าจากคลองบางบัวทองและคลองขวางบนที่ต าบลคลองข่อย อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 

    คลองขุด  คลองขุดเป็นคลองชลประทานที่ขุดผ่านในต าบลละหาร เพ่ือเป็นคลองส่งน้ าให้ แก่
ชาวนาที่ท านาช่วงระหว่างคลองลากค้อนและคลองล ารีได้มีน้ าเพียงพอในการท านา 

  ที่มา : หนังสือท้องถิ่นบางบัวทอง 
   

 1.5 ชุด/กลุ่มดินและความเหมาะสมของดิน 

  ดินและสมรรถนะของดิน ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 3 คือ ชุดดินบางกอก (Bangkok Series: Bk) 
กลุ่มชุดดินที่ 8 และ กลุ่มชุดดินที่ 11 

กลุ่มชุดดินที่ 3 
ชุดดินบางกอก (Bangkok Series: Bk) 

 

ลักษณะเด่น :  

กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนน้ ากร่อย อาจพบชั้นดินเลนของตะกอนน้ าทะเลที่ไม่มีศักยภาพก่อให้เกิดเป็น
ดินกรดก ามะถันภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้ าเลว ความอุดม
สมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 
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ปัญหา :   

โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็งและแตกระแหง ท าให้ไถพรวนยาก บางพ้ืนที่อาจพบชั้นดินเลนที่มีเกลือสะสมอยู่ในดิน
ล่าง และน้ าท่วมขังในฤดูฝน ท าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ า 

แนวทางการจัดการ : 

ปลูกข้าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่าน
โสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์น้ าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด า 35-40 วัน พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ า
หรือท านาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยท าร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า  

ปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตรหรือถึงชั้นดินเลน ร่อง
แปลงปลูกอยู่สูงจากระดับน้ าที่เคยท่วมหรือมีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/
ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 

ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ : มีน้ าท่วมขังในฤดูฝน ลึก 20-30 ซม. นาน 3-4 เดือน 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ : ท านาควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินให้ดี
ขึ้นทั้งยังเพ่ิมแร่ธาตุอาหารในดินให้แก่พืชอีกด้วย 

กลุ่มชุดดินที่ 8 

ลักษณะเด่น :  

กลุ่มชุดดินที่มีการยกร่อง เพื่อเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินจากนาข้าวเป็นพืชผักหรือไม้ผล ท าให้ลักษณะและสมบัติดินใน
แต่ละพ้ืนที่ไม่สม่ าเสมอ ขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติดินเดิมก่อนมีการยกร่องและวิธีการเตรียมแปลงปลูก โดยทั่วไป
จะน าดินชั้นล่างที่มีโครงสร้างแน่นทึบ ความอุดมสมบูรณ์ต่ ามาก ชั้นดินที่เป็นกรดรุนแรงมากหรือเป็นดินเค็มมาไว้ที่ผิว
ดิน ท าให้ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช จ าเป็นต้องมีปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ แก้ไขความเป็นกรดรุนแรงมากหรือ
ความเค็มของดิน ก่อนที่จะมีการปลูกพืช มีระบบป้องกันน้ าท่วมและควบคุมระดับน้ าในร่องระหว่างแปลงปลูก พัฒนา
แหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 

คุณสมบัติของดิน :  

เป็นกลุ่มชุดดินที่มีการยกร่อง เนื้อดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว ดินบนมีลักษณะการทับถมเป็นชั้นๆ ของดินและ
อินทรียวัตถุที่ได้จากการขุดลอกร่องน้ า ดินล่างมีสีเทา บางแห่งมีเปลือกหอยปะปนอยู่ด้วย พบในบริเวณพ้ืนที่ราบลุ่ม 
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ซึ่งเกษตรกรได้ดัดแปลงพ้ืนที่เพ่ือใช้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น หรือพืชไร่ ท าให้สภาพผิวดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป ปฏิกิริยาดิน
ของดินไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสมบัติของดินเดิมที่ยกร่อง แต่ส่วนใหญ่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงด่างจัด 

ปัญหา :  

ดินในกลุ่มนี้ได้รับการปรับปรุงบ ารุงดินเป็นอย่างดี และได้ท ามานานแล้ว จึงถือว่าไม่มีปัญหาแต่ประการใดในเรื่อง
คุณภาพของดิน แต่ส าหรับดินตามชายทะเลบางแห่ง ซึ่งยกร่องใหม่ อาจมีปัญหาเรื่องความเค็ม หรือถ้าเป็นดินที่ยก
ร่องในพ้ืนที่ที่เป็นดินกรดจัดจะพบปัญหาเรื่องความเป็นกรดของดิน ซึ่งต้องมีการปรับปรุงดินหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

แนวทางการจัดการ :  

การยกร่องเพ่ือเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินจากนาข้าวเป็นพืชผักหรือไม้ผล ท าให้ลักษณะและสมบัติดินในแต่ละพ้ืนที่ไม่
สม่ าเสมอ ขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติดินเดิมก่อนมีการยกร่องและวิธีการเตรียมแปลงปลูก โดยทั่วไปจะน าดินล่างที่มี
โครงสร้างแน่นทึบ มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ชั้นดินที่เป็นกรดรุนแรงมาก หรือเป็นดินเค็มมาไว้ที่ผิวดิน ท าให้ไม่
เหมาะสมต่อการปลูกพืช จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ แก้ไขความเป็นกรดรุนแรงมากหรือความเค็ม
ของดินก่อนที่จะมีการปลูกพืช มีระบบป้องกันน้ าท่วมและควบคุมระดับน้ าในร่องระหว่างแปลงปลูก พัฒนาระบบน้ า
และจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 

กลุ่มชุดดินที่ 11 

ลักษณะเด่น :  

กลุ่มดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลางที่เกิดจากตะกอนน้ าทะเล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้ าเลว ความอุดม
สมบูรณ์ต่ า 

คุณสมบัติของดิน :  

เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนล าน้ าและตะกอนน้ าทะเล แล้วพัฒนาในสภาพ
น้ ากร่อย พบในบริเวณที่ราบลุ่มที่ห่างจากทะเลไม่มากนัก โดยเฉพาะที่ราบลุ่มภาคกลาง มีน้ าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็น
ดินลึกท่ีมีการระบายน้ าเลวหรือค่อนข้างเลว เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หน้าดินอาจแตกระแหงเป็น
ร่องลึกในฤดูแล้ง และมีรอยถูไถลในดิน ดินบนมีสีด าหรือสีเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา  และมีจุดประสีน้ าตาล สีเหลือง หรือ 
สีแดง ปะปนอยู่เป็นจ านวนมากในช่วงดินล่างตอนบน และพบจุดปะสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์ภายในระดับ
ความลึก 50-100 ซม. มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงเป็นกรดจัดมาก 

ปัญหา : 

ดินเป็นกรดจัดมากหรือเป็นดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลางในช่วงความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน เกิดการตรึงของธาตุ
อาหารและมีสารที่เป็นพิษต่อพืชที่ปลูก มีโครงสร้างดินแน่นทึบ ดินแห้ งแข็งและแตกระแหง ท าให้ไถพรวนยาก 
คุณภาพน้ าเป็นกรดจัดมาก ขาดแคลนแหล่งน้ าจืด และน้ าท่วมขังในฤดูฝน ท าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ า 
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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 าและระบบการให้น้ าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ าหรือใช้ท านาครั้งท่ี 2   

ปลูกพืชไร่ พืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร มีคันดินอัดแน่น
ล้อมรอบ เพ่ือป้องกันน้ าท่วม ก่อนยกร่อง ควรแยกหน้าดินมาทับบนดินที่ขุดมาจากร่องคูน้ า หว่านวัสดุปูน 500-
1,000 กิโลกรัม/ไร่ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า หรือขุดหลุม
ปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับวัสดุปูน 6 
กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก เมื่อดินเกิดกรดเพ่ิมขึ้น หว่านด้วยวัสดุปูน 500-1,000 กิโลกรัม/ไร่ พัฒนาแหล่ง
น้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก เพื่อใช้ล้างความเป็นกรดของดิน และควบคุมไม่ให้ดินกรดเพ่ิมข้ึน 

แผนที่แสดงความเหมาะสมของดิน 
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 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินของต าบลละหารมีศักยภาพมาก เนื่องจากอยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร มีความ
เชื่อมโยงของการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าพ้ืนที่มีความเชื่อมต่อกันเป็นพ้ืนที่เมืองเดียวกัน 
โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความหลากหลายในส่วนของพ้ืนที่พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย รวมถึงการมีโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ต่อเนื่องกัน และส่งผลให้การใช้ประโยชน์ที่ดินมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีความเจริญขึ้นอย่างมาก 

 แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

 การใช้ประโยชน์ที่ดินภาคเกษตรกรรม มีแนวโน้มลดลงโดยปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็น
โรงงานอุตสาหกรรม คลังเก็บสินค้า หมู่บ้านจัดสรร ร้านอาหารและพ้ืนที่อยู่อาศัยมากขึ้น รวมทั้งการเป็นพ้ืนที่รองรับ
การบริการด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการอยู่อาศัยเนื่องจากได้รับความเจริญแพร่กระจายจากกรุงเทพมหานคร 

                                                                      ที่มา : ส านักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี 

 1.6 ระบบบริการพื้นฐาน 

 การคมนาคมขนส่ง 

 ทางบก มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกันทุกหมู่บ้าน มีถนนลูงรัง/หินคลุก ถนนลาดยางและถนนคอย
กรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ ดังต่อไปนี้ 

  ถนนสายหลัก  

  ถนนลาดยางและคอนกรีต (ทางหลวงชนบท) จ านวน 3 สาย ได้แก่ 
  1. ถนนบางบัวทอง – สุพรรณบุรี (ทางหลวงชนบท สาย 340)  เป็นถนนตัดผ่านตั้งแต่หมู่ที่  5, 6, 
7, 8 และ 9 ต าบลละหาร เชือ่มกับต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็นถนนผิวจราจรลาดยาง 4 
ช่องจราจร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร 

  2. ถนนบางบัวทอง – บางปะอิน (ทางหลวงชนบท สาย 37) เป็นถนนตัดผ่านหมู่ที่ 5 ต าบลละหาร 
เชื่อมกับต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง เป็นถนนผิวจราจรคอนกรีต 4 ช่องจราจร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 

  3. ถนนบางบัวทอง – สะพานนนทบุรี (ทางหลวงชนบท สาย 345) เป็นถนนตัดผ่านหมู่ที่ 4 ต าบล
ละหาร เชื่อมกับต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง เป็นถนนผิวจราจรลาดยาง 4 ช่องจราจร ขนาดผิวจราจร 4 เมตร 
ระยะทาง 5 กิโลเมตร 

  ถนนสายรอง 

  1. ถนนลูกรัง/หินคลุก จ านวน 8 สาย ได้แก่ 

   ถนนเลียบคลองลากค้อน        หมู่ที่ 4  ระยะทาง    825 เมตร 
   ถนนซอยร่วมใจอุทิศ     หมู่ที่ 5  ระยะทาง    440 เมตร 
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   ถนนซอยทองสุข        หมู่ที่ 6  ระยะทาง    750 เมตร 
   ถนนซอยหมอหวัง     หมู่ที่ 7  ระยะทาง    550 เมตร 
   ถนนซอยคุณเกรียง     หมู่ที่ 8  ระยะทาง    400 เมตร 
   ถนนซอยสะมะ      หมู่ที่ 8  ระยะทาง    270 เมตร 
   ถนนซอยน้อยปลา     หมู่ที่ 8  ระยะทาง    160 เมตร 
   ถนนซอยรอมลี      หมู่ที่ 8  ระยะทาง    200 เมตร 

  2. ถนนลาดยาง จ านวน 17 สาย ได้แก่ 

   ถนนซอยเกาะลอย     หมู่ที่ 3  ระยะทาง    750 เมตร  
   ถนนซอยโรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ สาขา 2   หมู่ที่ 4  ระยะทาง    150 เมตร 
   ถนนซอยนุ่มกลิ่น        หมู่ที่ 5  ระยะทาง    680 เมตร 
   ถนนซอยชุมขนบ้านลากค้อน    หมู่ที่ 5  ระยะทาง    805 เมตร 
   ถนนซอยสง่างาม        หมู่ที่ 6  ระยะทาง    400 เมตร 
   ถนนเลียบคลองลากค้อน       หมู่ที่ 6  ระยะทาง 1,089 เมตร 
   ถนนเลียบคลองลากค้อน (ข้างอ าเภอ)   หมู่ที่ 6  ระยะทาง    240 เมตร 
   ถนนซอยขันติธรรม 2     หมู่ที่ 7  ระยะทาง    540 เมตร 
   ถนนทางเข้าโรงเรียนญามีอุ้ลอิควาน   หมู่ที่ 7  ระยะทาง    310 เมตร 
   ถนนเลียบคลองตาคล้ายใหญ่ (ตอนล่าง)   หมู่ที่ 7  ระยะทาง 1,425 เมตร 
   ถนนซอยอนามัยสุเหร่าแดง    หมู่ที่ 7  ระยะทาง    360 เมตร 
   ถนนซอยหลังสุเหร่าแดง     หมู่ที่ 7  ระยะทาง    700 เมตร 
   ถนนเลียบคลองลากค้อนอนามัยสุเหร่าแดง    หมู่ที่ 7  ระยะทาง    280 เมตร 
   ถนนเลียบคลองลากค้อน       หมู่ที่ 7  ระยะทาง 2,000 เมตร 
   ถนนเลียบคลองล ารี     หมู่ที่ 8  ระยะทาง 1,490 เมตร 
   ถนนซอยโดม      หมู่ที่ 8  ระยะทาง 1,115 เมตร 
   ถนนซอยโสมอนุสรณ์     หมู่ที่ 9  ระยะทาง    900 เมตร 

  3. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 19 สาย ได้แก่ 

   ถนนซอยเกาะดอน     หมู่ที ่1,4  ระยะทาง 2,100 เมตร 
   ถนนซอยอิหม่ามซาฟาอี     หมู่ที่ 1  ระยะทาง 1,520 เมตร 
   ถนนซอยสุเหร่าปากคลองล ารี    หมู่ที่ 2  ระยะทาง    300 เมตร 
   ถนนซอยโรงเรียนสุเหร่าปากคลองล ารี   หมู่ที่ 2  ระยะทาง    260 เมตร 
   ถนนซอยมัสยิดอุ้ลยา     หมู่ที่ 3  ระยะทาง    110 เมตร 
   ถนนซอยบัววิคตอเรีย     หมู่ที่ 4  ระยะทาง    410 เมตร 
   ถนนซอยนิมา      หมู่ที่ 4  ระยะทาง    330 เมตร 
   ถนนเลียบคลองลากค้อน       หมู่ที่ 4  ระยะทาง    300 เมตร  
   ถนนซอยเจริญรัฐ        หมู่ที่ 5  ระยะทาง    730 เมตร 
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   ถนนซอยเทพประทานพร       หมู่ที่ 5  ระยะทาง    780 เมตร 
   ถนนเลียบคลองลากค้อน       หมู่ที่ 5  ระยะทาง 1,540 เมตร 
   ถนนเลียบคลองหมู่บ้านพิชามาญช์      หมู่ที่ 5  ระยะทาง    730 เมตร 
   ถนนซอยขันติธรรม 1     หมู่ที่ 7  ระยะทาง    510 เมตร 
   ถนนซอยสุเหร่าอิสลามิยะห์    หมู่ที่ 7  ระยะทาง    500 เมตร 
   ถนนเลียบคลองตาคล้ายใหญ่ (ฝั่งสุเหร่าแดง) หมู่ที่ 7  ระยะทาง 1,440 เมตร 
   ถนนเลียบคลองเจ๊ก     หมู่ที่ 7,8 ระยะทาง 1,030 เมตร 
   ถนนเลียบคลองล ารี (บ้านนายรอด)   หมู่ที่ 8  ระยะทาง    965 เมตร 
   ถนนซอยแสงประทีป     หมู่ที่ 9  ระยะทาง    990 เมตร 
   ถนนเลียบคลองล ารี     หมู่ที่ 8,9  ระยะทาง 3,930 เมตร 

 ทางน้ า  
  ล าคลองสายหลักซึ่งเป็นคลองธรรมชาติและสร้างขึ้นในพ้ืนที่ต าบลละหาร จ านวน  6 สาย ดังนี้ 
   1. คลองลากค้อน   2. คลองเจ๊ก 
   3. คลองตาคล้ายใหญ่   4. คลองล ารี 
   5. คลองล าโพ    6. คลองขุด  
   

 1.7 ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 

   ไฟฟ้าในครัวเรือนมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน จ านวน 9 หมู่บ้าน และครอบคลุมทุกครัวเรือน 

   ไฟฟ้าสาธารณะในต าบลละหาร เป็นบริการของการไฟฟ้านครหลวงเขตบางบัวทอง ซึ่งให้บริการ
ครอบคลุมพ้ืนทีท่ั้งหมดในต าบล แต่ยังมีถนนบางสายในพ้ืนที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ จึงจ าเป็นต้องได้รับการติดตั้งให้
ครอบคลุมอีกมาก เพ่ิมรองรับความเจริญเติบโตของพ้ืนที่ในอนาคต โดนถนน/ซอยที่ได้รับการติดตั้งแล้ว มีดังนี้ 

 

ล าดับ 
 

 

ชื่อถนน/ซอย 

 

หมู่ที่ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

ซอยอิหม่ามซาฟีอี, ซอยถนนรถไฟเก่า 
ถนนละหาร – ล าโพ 
ถนนละหาร – ล าโพ, ถนนเกาะลอย,ถนนชลประทาน 
ถนนซอยโรงเรียนสอนศาสนา, ถนนเกาะดอน 
ถนนรถไฟเก่า, ซอยเจริญรัฐ 
ถนนเลียบคลองลากค้อน, ซอยสุเหร่าลากค้อน 
ถนนเลียบคลองลากค้อน, ถนนวัดสามง่าม 
ถนนเลียบคลองเจ๊กใหญ่ 
ซอยสุเหร่าเขียว 
ซอยสุเหร่าแสงประทีป, ซอยโสมอนุสรณ์ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 
8 
9 
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 1.8 การประปา 

   ประปาหมู่บ้านซึ่งเป็นถังเก็บน้ าประปาในพ้ืนที่ต าบลละหาร  มีดังนี้ 
 

ล าดับ 
 

 

ถังประปา 

 

ขนาด (ลบ.ม.) 

 

หมู่ที่ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ประปาหอถัง 
ประปาหอถัง 
ประปาถังน้ าใส 
ประปาหอถัง 
ประปาหอถัง 
ประปาถังน้ าใส 
 

10 
15 
10 
15 
10 
60 

1 
2 
7 

7 และ 9 
3,5,7 (2 แห่ง) และ 8 (2 แห่ง) 

1,5,7 และ 9 
 

ส านักงานโยธาธิการจังหวัดนนทบุรี 
ส านักงานโยธาธิการจังหวัดนนทบุรี 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 

 

 1.9 การโทรคมนาคม 

   ชุมสายโทรศัพท์ (ทร)ู  จ านวน     2  แห่ง 

   ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน 130 ตู้   
  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะในทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ทั่วถึงและอยู่ในสภาพทรุดโทรมไม่สามารถใช้งานได้ 
ส่วนใหญ่ประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์บ้านในการติดต่อสื่อสาร 

2. ข้อมูลด้านสังคม 

 2.1 จ านวนประชากรและครัวเรือน 

 จ านวนประชากร (ตามทะเบียนราษฎร์) ทั้งสิ้น 20,704 คน แยกเป็นชาย 10,004 คน หญิง 
10,700 คน จ านวนครัวเรือน 9,382 ครัวเรือน อัตราส่วนความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 1,140.09 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้  

ตารางแสดงจ านวนประชากรและครัวเรือน 
 

หมู่ที่ 

 

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม 

1 บ้านถนนรถ 692 712 1,404 365 

2 บ้านปากคลองล ารี 1,638 1,737 3,375 1,370 

3 บ้านเกาะลอย 612 733 1,345 541 

4 บ้านเกาะดอน 881 902 1,783 955 
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หมู่ที่ 

 

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม 

5 บ้านคลองลากค้อน 1,517 1,656 3,173 1,834 

6 บ้านสุเหร่าลากค้อน 427 430 857 384 

7 บ้านสุเหร่าแดง 1,242 1,249 2,491 947 

8 บ้านสุเหร่าเขียว 1,079 1,111 2,190 842 

9 บ้านคลองล ารี 1,916 2,170 4,086 2,144 
 

รวม 
 

10,004 
 

10,700 
 

20,704 
 

9,382  
 

 2.2 การปกครอง มีจ านวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน และรายชื่อผู้น า ดังนี้ 
 
 

หมู่บ้าน 
 

 
 

ชื่อ – นามสกุล 

 
 

ต าแหน่ง 

1. บ้านถนนรถ นายเกษม 
นายสมชาย 
นายสุรัช 
 

การงค์ 
ระนาดแก้ว 
มะปูเลาะ 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

2. บ้านปากคลองล ารี นายอนุศักดิ์ 
นายสมหมาย 
นายทนงศักดิ์ 
 

ซาเลาะ 
เสือค า 
มะลีลี 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

3. บ้านเกาะลอย นายสุริยนต์ 
นายดุษฎี 
นายพิสิทธิ์ 
 

สวยงาม 
นาทอง 
เรี่ยวแรง 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

4. บ้านเกาะดอน นายอนิรุจ 
นายอนุรักษ์ 
นายสมชาย 
 

ปูเต๊ะ 
ปูเต๊ะ 
นิมา 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

5. บ้านคลองลากค้อน นายมณเทียร 
นางต้นอ้อ 
นายสุนทร 
 

นุ่มกลิ่น 
แสงจันทร์ 
นุ่มกลิ่น 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
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หมู่บ้าน 
 

 

ชื่อ – นามสกุล 
 

ต าแหน่ง 

6. บ้านสุเหร่าลากค้อน นายไกรวรรณ 
นายทวี 
นายวันชัย 
 

อาจหาญ 
อาจหาญ 
อยู่เจริญ 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

7. บ้านสุเหร่าแดง  นายสมชาย 
นายสมหวัง 
นายบุญส่ง 
 

จันทร์วงษ ์
น้อยปลา 
เชื่อผู้ดี 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

8. บ้านสุเหร่าเขียว นายนริต 
นายสมเกียรติ 
นายสมชาย 
 

เจริญสุข 
รักไทย 
มะลีลี 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

9. บ้านคลองล ารี นายมีศักดิ์ 
นางสาวพรพนา 
นายสมไชย 
นายวิศิษฐ์ 
นางสาวณิชกานต์ 
 

บุญมาหา 
มณีด า 
ลอมาเละ 
ร่าหมาน 
จตุเทน 

ก านันต าบลละหาร 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

 

 ด้านการบริหารงาน และสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลละหาร เป็นผู้บริหารงาน 

ตารางแสดงรายชื่อผู้บริหารงานต าบลละหาร 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

 

ต าแหน่ง 

1. นายสมศักดิ ์ อยู่เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 

2. นายสุชาติ เชยเอม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 

3. นางสาววรรณภา วันแอเลาะ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 

4. นายสมศักดิ ์ เทศเซ็น ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
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 ด้านการเมือง ต าบลละหาร ประกอบไปด้วยการปกครองท้องที่ 9 หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
18 คน ประกอบด้วย 

ตารางแสดงข้อมูลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
 

ล าดับที่ 
 

 

ชื่อ – นามสกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

หมายเหตุ 

1 นายทองสุข แสงจันทร์ ประธานสภา อบต. หมู่ที่ 5 

2 นายสมหวัง คนตรง รองประธานสภา อบต. หมู่ที่ 4 

3 นายเดชา มะปูเลาะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 

4 นายประเสริฐ บินมูซา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 

5 นายประดิษฐ เทศเซ็น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 

6 -อยู่ระหว่างรับสมัครการเลือกตั้ง- สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 

7 นายสมศักดิ์ ขันประสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 

8 นายทัศไนย แจ้งโพธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 

9 นายสมาน บุญยม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 

10 นายประจบ แสงจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 

11 นายฮาบีบุลเลาะห์ ชูพุทธพงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 

12 นายสมศักดิ์ อาจหาญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 

13 นายมูฮ าหมัด เชื้อผู้ดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 

14 นายปรีชา วาแสนดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 

15 นายสมเกียรติ เจริญสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 

16 นางสาวปิยวรรณ ศิริแสน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 

17 นายพรศักดิ์ บุญมาหา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 

18 นายประเสริฐ ลอมาเละ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
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 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  

ตารางแสดงรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อ าเภอบางบัวทอง) 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายสอาด เมี้ยนแม้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1 

2. นายสมนึก ทิมค า สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

3. นายทองสุข อาจหยุด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช 

4. นายเกรียงศักดิ ์ สุจริต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์ 

5. นางสุมาลี แดงโกเมน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง 
 

 คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลละหาร 

ตารางแสดงรายชื่อคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลละหาร 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายสอาด เมี้ยนแม้น ประธานคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลละหาร 

2. นางสมหมาย เงินงาม คณะผู้ปฏิบัติงาน 

3. นายสมาน มะลา คณะผู้ปฏิบัติงาน 

4. นายสุริยนต ์ สวยงาม คณะผู้ปฏิบัติงาน 

5. นายประสิทธิ์ วังสมาแอ คณะผู้ปฏิบัติงาน 

6. นายมณเทียร นุ่มกลิ่น คณะผู้ปฏิบัติงาน 

7. นายฮาบีบุลเลาะห์ ชูพุทธพงศ์ คณะผู้ปฏิบัติงาน 

8. นายสะอัด อินเดริด คณะผู้ปฏิบัติงาน 

9. นายสวัสดิ ์ เด็นลีเมาะ เลขานุการคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลละหาร 
\ 

 2.3 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 การนับถือศาสนา 

 ประชาชนดั้งเดิมของต าบลละหารส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม ในปัจจุบันนี้ต าบล 
ละหารได้พัฒนาไปเป็นชุมชนเมืองมีผู้คนเข้ามาอยู่ในต าบลละหารมาก แต่ประชากรของต าบลละหารประมาณ
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ครึ่งหนึ่งของประชากรในต าบลละหารทั้งหมดเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม ต าบลละหารจึงเป็นต าบลที่มีสุเหร่าหรือ
มัสยิดมากถึง 7 แห่ง ดังนี้ 

1. มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุ้ลอิสลาห์ หรือ สุเหร่าปากคลองล ารี 

 
 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในปัจจับนนี้เป็นมัสยิดหลังที่ 4 ที่ได้
สร้างข้ึนในชุมชนมุสลิมปากคลองล ารี มีความสวยงามตั้งอยู่ริมคลองล าโพฝั่งตะวันออกตรงข้าปากคลองล ารี ปัจจุบันมี 
ฮัจยีอับดุลฮากีม วันแอเลาะ เป็นอิหม่ามประจ ามัสยิด 

2. มัสยิดอุ้ลยา 

 
 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ได้ก่อตั้งมาประมาณ 41 ปี เดิมเป็น
โรงเรียนสร้างอย่างเรียบง่าย หลังคามุงสังกะสีฝาจาก พ.ศ. 2537 ได้สร้างอาคารเรียนเป็นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กในชื่อ โรงเรียนวิทยาทานอิสลาม พ.ศ. 2545 ได้จัดตั้งเป็นมัสยิดชื่อว่า มัสยิดอุ้ลยา ปัจจุบันมี นายฮาริส ปูเต๊ะ 
เป็นอิหม่ามประจ ามัสยิด 
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3. มัสยิดมูฮัยยิดดีน 

 
 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เดิมเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น
ชุมชนเล็กๆ ไม่มีมัสยิดส าหรับประกอบศาสนกิจในชุมชน ต่อมาได้รับบริจาคที่ดินจ านวน ๗ ไร่ ๓ งาน ๔๓ ตารางวา 
จากท่านโต๊ะกีฮัจยีฮูเซน จึงได้สร้างมัสยิดเป็นที่ประกอบศาสนกิจพร้อมสุสานและโรงเรียนประชาบาล เป็นประโยชน์
แก่ผู้คนในชุมชนมาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยมี ฮัจยีอับดุลฮาลีม เจริญสุขวิทยา เป็นอิหม่ามประจ ามัสยิด 

4. มัสยิดอัรเราะห์มะตุ้ลอิสลามียะห์ 

 
  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๗ ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โต๊ะครูมะมุด เชื้อผู้ดี ซึ่งเป็นเขยของ
โต๊ะกีมะฮ์และเป็นผู้มีความรู้ทางศาสนาอิสลามดี ได้จัดตั้งสถาบันสอนศาสนาอิสลามียะห์ขึ้นในที่ดินที่ได้รับบริจาค 
เป็นอาคารไม้ตั้งอยู่ริมคลองลากค้อน ต่อมาอาคารที่สร้างไว้นั้นช ารุดทรุดโทรม จึงได้มีการสร้างอาคารมัสยิดขึ้นใหม่
แทนหลังเดิม และได้ย้ายมาสร้างติดกับถนนตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี เพ่ือความสะดวกแก่ผู้มาประกอบศาสนกิจและเรียน
หนังสือ ปัจจุบันมี ฮัจยีอะห์หมัด และซัน เป็นอิหม่ามประจ ามัสยิด 
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5. มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน (สุเหร่าแดง) 

 
 ตั้งอยู่ริมคลองลากค้อนหมู่ที่ ๗ ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มัสยิดหลังปัจจุบันนี้
เป็นมัสยิดหลังที่ ๓ สร้างข้ึนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็นอาคารไม้สักทั้งหลัง หลังคาทรงปั้นหยา ด้านทิศตะวันตกมีมุข หน้า
จั่วมุขประดับด้วยไม้ฉลุลายแบบเรือนขนมปังขิงที่สวยงาม ด้านข้างมีระเบียบตลอดระหว่างเสาระเบียงประดับไม้ฉลุ
เป็นม่านแหวกที่สวยงาม ที่หน้าบันมุขมีตัวเลขบอกปีที่สร้างอาคารมัสยิด ๒๔๗๖ ด้านหน้ามัสยิดเป็นหออาซาน เป็น
อาคารสูง ๔ ชั้น ฮัจยีอับดุลเกาะฮ์ฮาร มนัสวกุล ด ารงต าแหน่งอิหม่ามมัสยิดดารุ้ลอาบีดีน คนปัจจุบัน อาคารมัสยิด
ดารุ้ลอาบีดีนหรือสุเหร่าแดงและหออาซาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามมากหลังหนึ่งในอ าเภอบางบัวทอง 

6. มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (สุเหร่าเขียว) 

 
 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๘ ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แชบะห์เรน มัสยิดหลังแรกสร้าง
เป็นอาคารไม้ทรงปั้นหยา หลังคาสังกะสี ต่อมาอาคารมัสยิดหลังแรกทรุดโทรมลง จึงได้สร้างอาคารมัสยิดหลังที่ ๒  
มีโต๊ะเยาะห์ (แก่) เซ็นเยาะ เป็นอิหม่าม ต่อมาในชุมชนมีสัปบุรุษมากขึ้น มัสยิดคับแคบไม่สามารถที่จะรองรับบรรดา 
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สัปบุรุษที่มาร่วมประกอบศาสนกิจ จึงมีการสร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น เมื่อโต๊ะ
เยาะห์ (แก่) ถึงแก่กรรม ฮัจยีอะห์หมัด เจริญสุข ด ารงต าแหน่งอิหม่ามสืบต่อมา ปัจจุบันมี ฮัจยีอับดุชชุโก๊ร เจริญสุข 
เป็นอิหม่ามมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม คนปัจจุบัน 

7. มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ 

 
 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๙ ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมกันบริจาค
ทรัพย์สร้างมัสยิดหลังแรกเป็นอาคารไม้ ต่อมาฮัจยะห์แมะ ตะนีสะมิ ได้บริจาคที่ดินให้มัสยิด ๓ ไร่ เพ่ือสร้างโรงเรียน
ประชาบาลแสงประทีปพ.ศ. ๒๕๑๒ ได้สร้างมัสยิดหลังใหม่แทนหลังเดิม เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ขนาด
กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๑.๕๐ เมตร ชั้นบนเป็นที่ท าการนมัสการละหมาดวันศุกร์ ส่วนชั้นล่างเป็นที่สอนอัลกุรอาน 
อาคารมัสยิดหลังใหม่มีการวางศิลารากฐานเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ อาจารย์ซาฟีอี วันแอเลาะ ให้เกียรติเป็นประธานวางศิลา
รากฐาน ปัจจุบันมี ฮัจยีอับดุลฮากีม อยู่เจริญ เป็นอิหม่ามประจ ามัสยิด 

 ที่มา : หนังสือท้องถิ่นบางบัวทอง 
    

 ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 

 ต าบลละหาร มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวันส าคัญทางศาสนา ทั้งไทยพุทธ – มุสลิม ที่สืบ
ทอดกันมาจนถึงปัจจบัน ได้แก่ 

   ศาสนาพุทธ  ประกอบด้วย 
   1. ประเพณีสงกรานต์  2. ประเพณีลอยกระทง  3. ประเพณีแห่เทียนพรรษา
   4. วันมาฆบูชา   5. วันวสิาขบูชา   6.วันอาสาฬหบูชา 
   7. วันเข้าพรรษา   8. วันออกพรรษา 
   ศาสนาอิสลาม  ประกอบด้วย 
   1. วันเมาลิด   2. วันอาซูรออ์   3. การถือศีลอด  
   4. วันอีดิ้ลฟิตริ   5. วันอีดิ้ลอัฎฮา 
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 2.4 การศึกษา/แหล่งความรู้ของชุมชน 

  การศึกษา ได้มีการสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็ดเยาวชนในพ้ืนที่ให้ได้รับความรู้ ความสามารถที่ช่วย
ส่งเสริมและเพ่ิมพัฒนาการให้เด็กได้ต่อยอดในการศึกษาท่ีสูงขจึ้นต่อไป โดยสามารถแยกรายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับที่ 
 

ชื่อ/สังกัด รวม (แห่ง) 

1 
2 
3 
4 
5 

ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก (สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร) 
โรงเรียนประถมศึกษา (สังกัด สพฐ, อบจ.นนทบุรี) 
โรงเรียนมัธยมศึกษา (สังกัด สพฐ, อบจ.นนทบุรี) 
โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม (สังกัดกรมศาสนา) 
โรงเรียนเอกชน/อาชีวะ 

7 
6 
4 

13 
2 

 

รวมทั้งสิ้น 
 

 

32 

 

ตารางแสดงข้อมูลศูนย์เด็กเล็ก (สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร) จ านวน 7 แหง่ ได้แก่ 

ล าดับที่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อบต.) สถานที่ตั้ง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน๊ะฮ์ฏอตุ๊ลอิสลาห์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะลอย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมูฮัยยิดดีน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าแดง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าเขียว 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงประทีป 

หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 8 
หมู่ที่ 9 

 

ตารางแสดงข้อมูลโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่  จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ 

ล าดับที่ โรงเรียนประถมศึกษา/สังกัด สถานที่ตั้ง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

โรงเรียนสุเหร่าปากคลองล ารี 
โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 
โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน 
โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา (อบจ.นนทบุรี) 
โรงเรียนสุเหร่าเขียว 
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบ ารุง 

หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 8 
หมู่ที่ 9 
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ตารางแสดงข้อมูลโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่  จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 

ล าดับที่ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น/สังกัด สถานที่ตั้ง 

1 
2 
3 
4 

โรงเรียนสุเหร่าปากคลองล ารี 
โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน (อบจ.นนทบุรี) 
โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา (อบจ.นนทบุรี) 
โรงเรียนสุเหร่าเขียว (อบจ.นนทบุรี) 

หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 8 

 

แสดงข้อมูลโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่  จ านวน 13 แห่ง ได้แก่ 

ล าดับที่ โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม/สังกัด สถานที่ตั้ง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ สาขา 1  
โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ สาขา 3 
โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ 
โรงเรียนวิทยาทานอิสลาม 
โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ สาขา 2 
โรงเรียนมูฮัยยิดดิน (สุเหร่าลากค้อน) 
โรงเรียนฮูลามอุดดิน (ขันติธรรม) 
โรงเรียนอิสลามิยะห์ 
โรงเรียนสุเหร่าแดง 
โรงเรียนนูรุ้ลเอ๊ียะซาน 
โรงเรียนดารุ้ลยันนะฮ์ 
โรงเรียนนูรุ้ลอิสลาม (สุเหร่าเขียว) 
โรงเรียนนูรุ้ลฮิดายะห์ (สุเหร่าแสงประทีป) 

หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 8 
หมู่ที่ 9 

 

ตารางแสดงข้อมูลโรงเรียนเอกชน/อาชีวะในเขตพื้นที่  จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 

ล าดับที่ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น/สังกัด สถานที่ตั้ง 

1 
 

2 

สถาบันอัรรอบิตี โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์และโรงเรียนรอบิตีบริหารธุรกิจ  
(สังกัดเอกชน) 
โรงเรียนญามีอุ้ลอิควาน 

หมู่ที่ 2 
 

หมู่ที่ 7 
   

 



 
 

แผนพฒันาเกษตรกรรมระดบัต าบลละหาร อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ 24 

 

  แหล่งความรู้ชุมชน  
  1. การจัดเวทีชาวบ้าน, ผู้น าชมุชน, เวทีประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับต าบล 
  2. การฝึกอบรม, การศึกษาดูงานซึ่งหน่วยงานของรัฐ/เอกชนจัดขึ้น 

  3. การเรียนรู้จากกลุ่มอาชีพ, กลุ่มเครือข่ายอาชีพ 
  4. หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
  5. รายการวิทยุ, โทรทัศน์ 
  6. เอกสาร, สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่หน่วยงานของรัฐ/เอกชนส่งให้หมู่บ้าน 

 2.5 สาธารณสุข 

  1. อาสาสมัครสาธารณสุขต าบลละหาร (อสม.)  จ านวน  84  คน 
  2. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ละหาร   จ านวน    1  แห่ง 
  3. จิตอาสาด้านสาธารณสุข อบต.ละหาร   จ านวน  11  คน 
  4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน  2  แห่ง  คือ  

    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสุเหร่าแดง หมู่ที่ 7 มีจ านวนบุคลากรทางการแพทย์  
จ านวน  3  คน  โดยมี นางอภัสรา  ลาตีฟี  รักษาการ ผอ.รพ.สต. 

    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสุเหร่าเขียว หมู่ที่  8 มีจ านวนบุลากรทางการแพทย์ 
จ านวน  4 คน  โดยมี นางสุนทรี  บ ารุงศรี  เป็น ผอ.รพ.สต. 
 

 2.6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

  ต าบลละหาร มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 9 กลุ่ม ดังนี้ 

รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 
 

1-12-04-02/1-0041 

1-12-04-05/1-0002 

1-12-04-05/1-0003 

1-12-04-05/1-0006 

1-12-04-05/1-0019 

1-12-04-05/1-0020 

1-12-04-05/1-0021 

1-12-04-05/1-0022 

1-12-04-05/1-0023 

 

วิสาหกิจชุมชนเรียนรู้การเลี้ยงแพะแกะนนทบุรี 

วิสาหกิจชุมชนมาลัยบัววิตตอเรีย (บัวกระด้ง)  

วิสาหกิจชุมชนสมานใจพัฒนา 

วิสาหกิจชุมชนต าบลละหาร 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์แพะเมืองนนท์ 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีละหารนนท์ 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน 

วิสาหกิจชุมชน MY HOUSE มายเฮ้าส์ 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานละหาร 

 

28/6 หมู่ที่ 4 

66/1 หมู่ที่ 4 

59/2 หมู่ที่ 8 

47/7 หมู่ที่ 5 

86/28 หมู่ที่ 7 

1/2 หมู่ที่ 1 

82/5 หมู่ที่ 4 

90/319 หมู่ที่ 8 

65/291 หมู่ที่ 5 

 

08-52345033 

09-0572289 

09-0405527 

08-19243745 

08-90850274 

08-60083619 

08-59129624 

08-64650429 

08-12780960 
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 2.7 รายช่ือผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

  ต าบลละหาร มีรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 5 ราย ดังนี้ 

 
ชื่อ 
 

 
ชื่อผลิตภัณฑ์ มผช. 

 

เลขที่
ใบรับรอง 

 

 

วันที่ออก
ใบรับรอง 

 

ใบรับรอง
หมดอายุ 

 
เบอร์โทรศัพท์ 

1.นางฉวีวรรณ  ธิติมงคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.นางณัฐวรา  พูลสุข 
 
 
 
3.น.ส.พัตชรีพร นุตาลัย 
 
 
 
4.นายสมศักดิ์  ไชยฤทธิ์ 
 
 
 
5.นายอริยะ ผานาค 
 
 
 

1. บุหงาร าไป 255/2547 
 
2. น้ าอบ 257/2547 
 
3. แป้งร่ า 772/2548 
 
4. เทียนอบ 988/2548 
 
5. ผลิตภัณฑ์แป้งพวง 
773/2548 
 
 
น้ ามันนวดตัวส าหรับสปา 
259/2553 
 
 
แชมพู 92/2552 
 
 
 
สบู่ก้อน 94/2552 
 
 
 
1. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว 
178/2553 
2. ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด
พื้นชนิดเหลว 262/2553 
3. น้ ามันดูดฝุ่น 455/2547 
 

59006-
47/255 
59005-
18/257 
59022-
7/772 
59021-
4/988 
63327-
3/773 

 
 

57008-
477/259 

 
 

62452-
641/92 

 
 

64704-
117/94 

 
 

53620-
74/178 
53618-
33/262 
64702-
12/455 

 

21 ตุลาคม 2558 
 

21 ตุลาคม 2558 
 

21 ตุลาคม 2588 
 

21 ตุลาคม 2558 
 

25 ตุลาคม 2559 
 
 
 

28 พฤษภาคม 2558 
 
 
 

2 สิงหาคม 2559 
 
 
 

22 กุมภาพันธ์ 2560 
 
 
 
 

2 ตุลาคม 2557 
 

2 ตุลาคม 2557 
 

22 กุมภาพันธ์ 2560 

20 ตุลาคม 2561 
 

20 ตุลาคม 2561 
 

20 ตุลาคม 2561 
 

20 ตุลาคม 2561 
 

24 ตุลาคม 2562 
 
 
 

27 พฤษภาคม 2561 
 
 
 

1 สิงหาคม 2562 
 
 
 

21 กุมภาพันธ์ 2563 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 2560 
 

1 ตุลาคม 2560 
 

21 กุมภาพันธ์ 2563 
 

08-97816545 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08-02197512 
 
 
 

08-19362201 
 
 
 

09-94124164 
 
 
 

02-9644862 
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 2.8 สินค้า OTOP 
  ต าบลละหาร มีสินค้า OTOP ดังนี้ 

 

รหัส OTOP/รหัสสินค้า 
 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 

 

ปี 

 

สถานที่จ าหน่าย 

 

เบอร์โทรศัพท์ 

 

120405-SB125 
120405-SB107 
120405-SB111 
120405-SB107 
120405-SB109 
120405-SB110 
120405-SB701 
120405-SB602 
120405-SB112 
120405-SB113 
120405-SB620 

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
- ชุดบุหงาร าไป 
- โถสเปนใส่บุหงา 
- ตะกร้าทอง 
- แก้วบุหงา 
- ฝาจีบเล็กใส่บุหงา 
- ฟักทองใหญ่ใส่บุหงา 
- กล่องทิชชูบุหงา 
- น้ าอบไทย 
- เครื่องหอมไทยในโถทรง
สเปนบรรจุบุหงาแห้ง 
- เครื่องหอมไทยในกระบุง 
- แจกันดินเผาตกแต่ง
ผ้าลูกไมส้ีทอง 

 เครื่องหอมไทยฉวีวรรณ 59/264 
หมู่ที่ 3 หมู่บ้านลภาวัน ต.ละหาร 
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

08-97816545 
02-9254905 

 

120405-SB610 
120405-SB114 
120405-SB115 
120405-SB116 

 

 

 
120405-H001 
120405-H101 
120405-H102 
120405-H103 
120405-H201 

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
- ทะนานข้าว 
- เครื่องหอมไทยใน
กระปุกแก้วบรรจุบุหงา 
- เครื่องหอมไทยชุดหาบ
เงิน-หาบทอง 
- โถดินเผา 
 

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
- โฟมล้างหน้าสตูรน้ านม
แพะ 
- โลช่ันบ ารุงผิวสตูรน้ านม
แพะ 
- ครีมบ ารุงผิวหนา้สตูร
น้ านมแพะ ส าหรับ
กลางวัน 
- ครีมบ ารุงผิวหน้าสูตร
น้ านมแพะ ส าหรับ
กลางคืน 
- สบู่สูตรน้ านมแพะ 

 

 

 

 

 
 

2549 

 

เครื่องหอมไทยฉวีวรรณ 59/264 
หมู่ที่ 3 หมู่บ้านลภาวัน ต.ละหาร 
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

 

 

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน 
82/50 หมู่ที่ 4 ต.ละหาร อ.บางบัว
ทอง จ.นนทบุรี 

08-97816545 
02-9254905 

 

 

 

 

08-30062514 
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3. ข้อมูลทางชีวภาพ 

 3.1 ด้านพืช 

  ท านา ครัวเรือนเกษตรกร จ านวน 263 ครัวเรือน มีการท านาตลอดทั้งปี ทั้งนาปี , นาปรัง การท า
นาจะท าแบบการหว่าน น้ าตม ผลผลิตเฉลี่ยนาปรังไร่ละ 1,000 กิโลกรัม นาปีไร่ละ 900 กิโลกรัมพันธุ์ข้าวที่
นิยมปลูกส่วนใหญ่ เป็นพันธ์ข้าวที่ทางราชการส่งเสริม ได้แก่ ข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1,2 ชัยนาท1 ปทุมธานี1  และ
พันธุ์ กข23 เป็นต้น 

  สวนผลไม้  ครัวเรือนเกษตรกร จ านวน 305 ครัวเรือน จะท าการยกร่องสวนหรือเกษตรกรที่มีพ้ืนที่
น้อยก็จะปลูกตามบริเวณบ้าน ไม้ผลที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นจ าพวก มะม่วง ขนุน และมะพร้าว 

  พืชผัก  พ้ืนทีป่ลูกพืชผัก 66 ไร่  

  ไม้ยืนต้น  พ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้น 65 ไร่ 

              3.2 ด้านประมง  ครัวเรือนเกษตรกร จ านวน 74 ครัวเรือน เกษตรกรจะท าการขุดบ่อเลี้ยงปลาใน
บริเวณใกล้ๆ บ้าน การเลี้ยงปลาก็จะเลี้ยงปลาจ าพวก ปลากินพืชเป็นส่วนใหญ่     

  3.3 ด้านปศุสัตว์  ครัวเรือนเกษตรกร จ านวน 152 ครัวเรือนท าการเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากเป็นชาวมุสลิม
สัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ ไก่พ้ืนเมือง, แพะ, แกะ, วัว เป็นต้น การเลี้ยงสัตว์มักจะท าคอกกันในบริเวณบ้านและออกปล่อยตาม
ทุ่งหญ้าที่ว่างเปล่า โดยสัตว์ที่เลี้ยงมีดังนี้ 

    วัวเนื้อ   964 ตัว 

         วัวนม     23 ตัว 

         กระบือ     24 ตัว 

         แพะ, แกะ   506 ตัว 

         ไก่         34,295 ตัว 

        เป็ด                    3,438 ตัว  

 3.4 การใช้เทคโนโลยีการผลิต 

 การท านาหว่านน้ าตม 

 พันธุ์ข้าว   พันธุ์ข้าวส่งเสริม  เช่น  สพ.1, สพ.90, ชัยนาท 1, พล.2 

 เมล็ดพันธุ์  20 กก./ไร่ 

 การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ไม่มีการทดสอบความงอกหรือแช่น้ าเกลือก่อนปลูก แต่เกษตรกรใช้ฝัดเศษผงออก
    และเมล็ดลีบ แล้วน าไปแช่น้ า 1 คืน และหุ่ม 2 คืนจึงน าไปหว่าน 

 การเตรียมดิน  ไถดะ 1 ครั้ง ไถแปรแล้วคราดตีดินให้เละ 
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 การก าจัดวัชพืช  ใช้โซฟิต 200 ซีซี/ไร่ หลังหว่าน 4 วัน 

 การใส่ปุ๋ย  ครั้งที่ 1 สูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร่ หลังหว่าน 20 วัน 

    ครั้งที่ 2 สูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร่ อายุข้าว 50-60 วัน 

 การป้องกันก าจัดโรคแมลง    มีการใช้สารเคมีตามภาวะเหตุการณ์ 

 การเก็บเกี่ยว  หลังระยะพลับพลึงถึงระยะค่อนข้างแห้งใช้รถเกี่ยว 

 การตากข้าว  ไม่มีการตากข้าว 

การท าความสะอาด ใช้รถเก่ียวและนวดเป่าท าความสะอาดในตัว จะบรรจุกระสอบเลยคอยรถมาขนไป
    โรงสี    

 การขาย   เกษตรกรจะขายข้าวหน้าลาน ร้อยละ 90 ให้แก่พ่อค้าในท้องถิ่นและโรงสีเก็บไว้
    ท าพันธุ์ร้อยละ 10 หรือไม่เก็บเลย 
 

 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 

 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 
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 ขนุน 

 พันธุ์   เกษตรกรจะปลูกปนกับผลไม้อ่ืนมีหลายพันธุ์ที่ปลูกกันแต่เนื้อสีเหลืองเป็นที ่  

    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 
  

 ประมง (การเลี้ยงปลา) 

 สภาพการเลี้ยง  ส่วนใหญ่จะเลี้ยงในร่องส่วนบ่อท่ีขุดข้ึนบริเวณข้างบ้านจะมีการเลี้ยงเป็นล าเป็นสัน  
    ขนาดบ่อ 1 – 5 ไร่ 

 พันธุ์   ปลากินพืช ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลากินเนื้อ ได้แก่ ปลาดุก 

 การดูแล   มีการให้อาหารส าเร็จรูปอาหารพื้นบ้าน ได้แก่ ผักต่าง ๆ  
 

 ปศสุัตว์ (ไก่พ้ืนเมือง) 

 การเลี้ยง  มีทั้งสร้างโรงเรือน 

 การดูแล   มีการให้วัคซีนตามอายุ และให้อาหารส าเร็จรูป 
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   3.5 ระบบการผลิต 

ปฏิทินกิจกรรมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 

 

ชนิดพืช / สัตว์ / 
ประมง 

เดือน 

มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

ข้าวนาปี             

ข้าวนาปรัง             

ไม้ผลไม้ยืนต้น             

ปศุสัตว์             

ประมง             

  

3.6 การใช้ที่ดิน/ลักษณะการครอบครองท่ีดิน 

     ต าบลละหารมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 18.16 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,350 ไร่ แบ่งเป็นที่
พักอาศัย อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมโรงงานและอ่ืนๆ 4,440 ไร่ เป็นพ้ืนที่ประมง จ านวน 217 ไร่ และท า
การเกษตร จ านวน 6,693 ไร่ แยกได้ดังนี้ 

    ท านา          5,520  ไร่ 

    ไม้ผล          1,042 ไร่ 

    พืชผัก            66 ไร่   

    ไม้ยืนต้น            65 ไร่  
 

4. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

 4.1 การพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมในต าบลละหาร  ลักษณะทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ต าบลมี
อุตสาหกรรมที่หลากหลาย อาทิ อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมโรงงาน และกิจการต่างๆ อีกมามาย ดังนี้ 

     ธนาคาร (กรุงเทพ, ไทยพาณิชย์) จ านวน     2  แห่ง 

     หมู่บ้านจัดสรร   จ านวน   17  แห่ง 

      สถานีบริการน้ ามัน   จ านวน   12  แห่ง 
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     สถานีบริการปั๊มแก๊ส (LPG)  จ านวน     6  แห่ง 

     สถานีบริการปั๊มแก๊ส (NGV)   จ านวน     1  แห่ง 

     บ้านเช่า    จ านวน 101  แห่ง 

     ร้านขายยา    จ านวน     5  แห่ง 

     โรงงานอุตสาหกรรม   จ านวน 126  แห่ง 

     คลังสินค้าขนาดใหญ่   จ านวน       4  แห่ง 

     บริษัท/ห้างหุ้นส่วน   จ านวน 149  แห่ง 

     โรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก   จ านวน     1  แห่ง 

     โรงสี    จ านวน     1  แห่ง 

     ร้านค้าบริการทั่วไป   จ านวน 297  แห่ง 

     ร้านอาหาร    จ านวน     5  แห่ง 

 ที่มา : ฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลัง พ.ศ. 2557 
 

 4.2 การท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต าบลละหาร 

  ในพ้ืนที่ต าบลละหารมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดังนี้ 

    สวนมาลัยบัววิคตอเรีย (บัวกระด้ง) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดู
ดีมีสไตล์ เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายบัวกระด้งที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 66/7 หมู่ที่ 4 ต าบลละหาร 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โทร. 08-90572298, 08-79118801 
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    แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรพิพัฒน์ฟาร์ม  เปนศูนย์ผลิตและจ าหนายผักปลอดภัยจากสารพิษและ
ผลิตภัณฑ์กลมุแมบ้านเกษตรกรรวมทั้งสินค้า OTOP มีโรงเรือนผลิตผักไฮโดรโปรนิค (ไรดิน) ที่มหีลังคาแบบเปดขนาด
ใหญและเปดใหเข้าชมขั้นตอนการผลิตพร้อมมีอุปกรณ์การผลิตผักไรดินจ าหนาย ตั้งอยู่ติดถนนตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี 
ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โทร. 02-9569616 

 
    โรงนมแพะพระราชทาน (วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน) สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแด่พ่ีน้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนม ทรงสละราชทรัพย์
ส่วนพระองค์สร้างโรงแปรรูปน้ านมแพะ โดยมีทหารช่างจากกองพลพัฒนาที่ 1 กรมทหารช่างที่ 102 ด าเนินการ
ก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ บ้านประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน เพ่ือเป็นสถานที่รับซื้อน้ านมดิบจากเกษตรกร เป็นแหล่งผลิตและ
จ าหน่ายนมพาสเจอร์ไรส์และผลิตภัณฑ์จากแพะนม ภายใต้การควบคุมของโรงแปรรูปน้ านมแพะที่ได้คุณภาพและ
มาตรฐาน ตั้งอยู่เลขท่ี 82/50 หมู่ที่ 4 ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โทร. 08-30062514 
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 4.3 สถาบันและองค์กรเกษตรกร ต าบลละหาร 

กลุ่มสหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จ ากัด สมาชิก  231  คน 
กลุ่มเกษตรกรท าสวนละหาร สมาชิก    52  คน 
กลุ่มแม่บ้านล าโพสามัคคี สมาชิก    19  คน 
กลุ่มยุวเกษตรกรลากค้อนสามัคคี สมาชิก    12  คน 
กลุ่มแม่บ้านเกาะดอน สมาชิก    15  คน 

 

 4.4 รายได้และรายจ่าย 

  เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ปัจจุบัน
ความเจริญทางธุรกิจที่มีการใช้พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรลดน้อยลง เนื่องจากน ามาใช้เป็นพ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรม คลังเก็บ
สินค้าขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการใช้พ้ืนที่ท าธุรกิจที่อยู่อาศัย เช่น สร้างหมู่บ้านจัดสรรและโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่
ในพ้ืนที่ ท าให้เริ่มเปลี่ยนแปลงจากชุมชนเกษตรกรรมเป็นชุมชนเมือง ดังนั้นรายได้ส่วนใหญ่ของคนในต าบลจึงมาจาก
ขายแรงงานตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ  

ตารางแสดงข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อปีของประชากร ตามข้อมูล จปฐ. 

 
 

หมู่
ที ่

 
 

พ้ืนที่ 

 
 

จ านวน
ครัวเรือน 

 
 

จ านวนคน 

 

แหล่งรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี) 
 

 

รายได้
ครัวเรือน
รวมเฉลี่ย  
(บาท/ปี) 

 

รายได้บุคคล
รวมเฉลี่ย 
(บาท/ปี)  

อาชีพหลัก 
 

อาชีพรอง 
 

รายได้
อื่น 

ปลูก 
เลี้ยง  
หาเอง 

1 บ้านถนนรถ 321 1,299 232,504 1,509 1,134 234 235,381 61,479 

2 บ้านสุเหร่าปากคลอง
ล าร ี

1,059 2,947 235,879 2,989 849 - 239,716 86,142 

3 บ้านเกาะลอย 364 1,060 256,040 24,196 797 393 281,426 96,641 

4 บ้านเกาะดอน 478 1,558 194,219 44,012 27,020 19,087 284,338 87,236 

5 บ้านคลองลากค้อน 527 1,748 341,482 4,135 3,249 359 349,225 105,287 

6 บ้านสุเหร่าลากค้อน 143 665 272,009 1,941 - - 273,950 58,910 

7 บ้านสุเหร่าแดง 620 2,451 363,217 2,636 - - 365,853 92,545 

8 บ้านสุเหร่าเขียว 638 2,075 224,270 - 690 47 225,007 69,183 

9 บ้านคลองล ารี 933 1,766 224,507 16,144 1,950 535 243,135 128,451 
 

รวม 
 

5,083 
 

15,499 
 

257,145 
 

10,358 
 

3,628 
 

1,979 
 

273,109 
 

89,568 

ที่มา : ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานระดับต าบล ปี 2557 
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ตารางแสดงข้อมูลรายจ่ายเฉลี่ยต่อปีของประชากร ตามข้อมูล จปฐ. 

 
 

หมู่
ที ่

 
 

พ้ืนที่ 

 
 

จ านวน
ครัวเรือน 

 
 

จ านวนคน 

 

แหล่งรายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี) 
 

 

รายจ่าย
ครัวเรือน
รวมเฉลี่ย  
(บาท/ปี) 

 

รายจ่าย
บุคคลรวม

เฉลี่ย  
(บาท/ปี) 

ตน้ทนุการ
ผลติ 

อุปโภค
บริโภคที่
จ าเป็น 

อุปโภค
บริโภคที่
ไม่จ าเป็น 

ช าระ
หนี้สิน 

1 บ้านถนนรถ 321 1,299 18,166 145,716 9,788 2,084 175,754 45,905 

2 บ้านสุเหร่าปากคลอง
ล าร ี

1,059 2,947 31,597 171,019 9,737 2,153 214,505 77,082 

3 บ้านเกาะลอย 364 1,060 119,893 108,961 25,525 11,840 266,219 91,418 

4 บ้านเกาะดอน 478 1,558 50,507 93,031 29,232 3,804 176,574 54,174 

5 บ้านคลองลากค้อน 527 1,748 8,955 206,244 21,216 12,332 248,748 74,994 

6 บ้านสุเหร่าลากค้อน 143 665 364 239,178 608 490 240,639 51,746 

7 บ้านสุเหร่าแดง 620 2,451 - 296,327 - - 296,327 74,958 

8 บ้านสุเหร่าเขียว 638 2,075 12,962 40,663 14,626 7,387 75,637 23,256 

9 บ้านคลองล ารี 933 1,766 72,326 119,510 24,501 12,396 228,732 120,842 
 

รวม 
 

5,083 
 

15,499 
 

36,907 
 

152,681 
 

15,773 
 

6,281 
 

211,641 
 

69,409 

ที่มา : ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานระดับต าบล ปี 2557 

 4.5 แรงงาน 

  อัตราการจ้างงานหรือการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของต าบลละหารมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็น
ได้ชัด ซึ่งอดีตการเคลื่อนย้ายแรงงานแบบเป็นวัฏจักรหรือวงจร ที่มีท าการเกษตรเพ่ือช่วยครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ เมื่อ
หมดฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะเคลื่อนย้ายไปหางานท าในภาคอุตสาหกรรม และจะเคลื่อนย้ายกลับมาภาคเกษตรกรรม
อีกครั้งในฤดูเพาะปลูกนั้น ปัจจุบันมีอัตราลดลงมากเนื่องจากมีการขายที่ดิน เปลี่ยนแปลงที่ดินเป็นบ้านจัดสรรเป็น
ส่วนใหญ่ อาชีพเกษตรกรก็ผลันเปลี่ยนตัวเองมาท างานอยู่ในภาคบริการและภาคการผลิตมากขึ้น ซึ่งพบว่าภาคบริการ
ปัจจุบันมีการท างานมากกว่าภาคการผลิต และภาคการเกษตรมีการใช้แรงงานท าการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 2 คน 

 4.6 แหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตร  

  เกษตรกรในต าบลละหารเป็นสมาชิกกองทุนกลุ่ม กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์การเกษตรกันเป็นส่วน
ใหญ่ และสมาชิกธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท าให้เกษตรกรมีแหล่งสินเชื่อเพ่ือการเกษตรที่จะ
กู้ยืมได้ และมีเกษตรกรที่กู้ยืมเงินพ่อค้าคนกลางบางส่วน เช่น น าเอาปุ๋ย สารเคมี มาใช้ก่อนและหักค่าใช้จ่ายหลัง
ได้ผลผลิต เป็นต้น บางส่วนจะกู้ตามแหล่งสถาบันทางการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เป็นต้น 
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ตารางข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์อ าเภอบางบัวทอง 

 

ล าดับ 
 

 

ชื่อสหกรณ์ 
 

โทรศัพท์ 
 

วันที่จดทะเบียน 
 

เลขทะเบียน
สหกรณ์ 

1. 
2. 
3. 
4. 

 

สหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง 
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรนนทบุรี 
ร้านสหกรณ์บางบัวทอง 
สหกรณ์ออมทรัพย์เอพซิลอน 

02-9256499 
02-9202298 

- 
02-9209930 

1 พฤษภาคม 2513 
- 

18 มีนาคม 2524 
25 มกราคม 2538 

96/11393 
กสก.98/2521 
กพธ.23/2524 

อ.053738 
 

ที่มา : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 
 

 4.7 ภาวะหนี้สิน 

  เกษตรกรต าบลละหารส่วนมากจะกู้เงินกองทุนหมู่บ้านเพ่ือน าไปลงทุนใหม่ในกิจกรรมเพ่ือการผลิต 
หรือการค้าและเป็นเงินทุนหมุนเวียน เกษตรกรบางส่วนน าไปใช้หนี้เดิมเพ่ือน าไปลงทุนท าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
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บทที่ 3 

การจัดเวทีประชาคม 

 

  ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีพ้ืนที่ทั้งหมด 11,350 ไร่ และมีพ้ืนที่ท า
การเกษตร 6,910 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 60.89 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ในการพัฒนาด้านการเกษตรของต าบลละหาร 
ในอนาคต เพ่ือให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในปัจจุบันต าบลละหารควรจะด าเนินการผลิตแบบไร่นาส่วนผสม หรือตาม
แนวเกษตรทฤษฎีใหม่คือ ควรจะท าหลายกิจกรรมในพ้ืนที่การเกษตรโดยค านึงถึงความต้องการของตลาดเป็นหลัก  
ทางเลือกหนึ่งคือ อาชีพการเลี้ยงโคขุนที่เกษตรกรท าอยู่เดิมและมีแนวโน้มความเป็นไปได้ว่าจะสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร เนื่องจากการเกษตรกรมีความพร้อมที่จะพัฒนาระบบการเลี้ยงให้ก้าวหน้าครบวงจร  และตลาดยังมีความ
ต้องการอีกมาก หากเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยง และการบริหารกองทุนหมุนเวียนของกลุ่ม
เกษตรกรก็จะสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างงานให้กับเยาวชน หรือผู้ว่างงานใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์เป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรต าบลละหารให้ดีขึ้น สถานการณ์ของชุมชนเป็นพ้ืนที่ 
ที่กึ่งเมืองและชนบท การรวมกลุ่มจึงเป็นไปค่อนข้างยาก เกษตรกรจะไม่ได้ท าอาชีพการเกษตรเพียงอย่างเดียว
เกษตรกรจะรับจ้างท าอาชีพอ่ืนๆ ด้วย เช่น งานก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม รับจ้างท าการเกษตรในหมู่บ้านหรือ
ต าบลใกล้เคียง ซึ่งเศรษฐกิจในต าบลค่อนข้างสูงจึงต้องหาอาชีพเสริมตลอดเวลา ปัญหาด้านการเกษตรส่วนใหญ่
เกษตรกรในต าบลละหารมีปัญหาเรื่องการลงทุน และพฤติกรรมของเกษตรกรก็ยังมีอยู่เพราะเกษตรกรขาดความ
กระตือรือร้นในการปรับปรุงเงินกู้ที่จะน ามาลงทุนท าให้เสียอัตราดอกเบี้ยสูง ราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า 
และปัจจัยทางการผลิตมีราคาสูง 

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 5 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจ าต าบล หมู่ที่ ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพ่ือคัดเลือกต าบลน าร่องของอ าเภอ
บางบัวทอง โดยด าเนินการคัดเลือก ๑ ต าบล ได้แก่ ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ส านักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ค านึงถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งมิติทางด้านการ
พัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ และมิติด้ านพ้ืนที่ ทั้งระดับอ าเภอ จังหวัด ประเทศ 
และระดับโลก ซึ่งล้วนส่งผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมต่อต าบล เพ่ือรับมือกับสถานการณ์หรือผลกระทบอย่างรู้เท่า
ทัน น าไปสู่การปรับเปลี่ยนการท าการเกษตร แก้ไขปัญหาสนองตอบความต้องการของเกษตรกรในต าบล โดยส ารวจ/
เก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยเฉพาะข้อมูลด้านแหล่งน้ า หนี้สิน ที่ดินท ากิน สวัสดิการและ
สิทธิเกษตรกร จ านวนเกษตรกร อาชีพการเกษตรที่ท ารายได้/รายจ่าย การแปรรูป การตลาด ปัจจัยการพ้ืนฐานทาง
การเกษตรในพ้ืนที่ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ 
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ปัญหาและความต้องการเกษตรกร 

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

 

ปัญหา 
 

 

สาเหตุ 
 

แนวทางแก้ไข 

1. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 

 

 
 

- น้ าเสีย ผลกระทบเกิดจากหมู่บ้าน
จัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม 
- น้ าเค็มผลกระทบเกิดจากน้ าทะเล
หนุนเป็นประจ าทุกปี 
- ขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ า 
- เกษตรกรไม่เคารพกฎ กติกา 
ระเบียบการใช้น้ า 

 

- ขอความร่วมมือบ้านจัดสรรบ าบัดน้ าเสียและดูแล
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
- จัดประชุมเพ่ือวางแผนการใช้น้ า การจัดสรรน้ า 
การส่งน้ า รวมทั้งการวางกฎกติกา การใช้น้ าโดยกลุ่ม
ผู้ใช้น้ ากับชุมชนเป็นผู้ก าหนด 
- ขุดลอกแหล่งน้ า และใช้พื้นที่สาธารณะเป็นแหล่งกัก
เก็บน้ า 

2. ที่ดินท ากิน 

 
 

- ไม่มีการท าสัญญาเช่าที่ดิน 
- ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเช่าที่ดิน 
 

- จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจพระราชบัญญัติ 
การเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่ผู้เช่าและผู้ให้เช่า 

3. ราคาผลผลิตตกต่ า 

 

- ผลผลิตล้นตลาดเนื่องจากขาด
การวางแผนการผลิต 
- ผลผลิตไมไ่ดคุ้ณภาพ 
- ไมม่ีการรวมกลุ่มผลิตและ
จ าหน่าย 
- เกษตรกรไมม่ีตลาดรองรับที่
แนน่อน และไมส่ามารถเป็นผู้
ก าหนดราคาเองได้ 
 

- ปรับเปลี่ยนปลูกพืชตามความต้องการของตลาด เช่น 
เมล่อน, มะเขือเทศพันธุ์ราชินี ซึ่งเป็นพืชที่นิยมของ
ผู้บริโภค ซึ่งขายได้ราคาดี เป็นพืชที่ใช้ระบบน้ าน้อย
สามารถปลูกในกระถางหรือถุงพลาสติกในโรงเรือนได้ 
- พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้น โดยการผลิตสินค้าท่ีมี
คุณภาพไม่มีสารพิษตกค้าง เพ่ือสามารถแข่งขันใน
ตลาดได้ ตลอดจนจัดให้มีการอบรมถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เกษตรกร 

4. ความรู้ - เกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในการผลิตภาคเกษต 
- เกษตรกรไมเ่ชื่อมั่นในองค์ความรู้
ที่มีอยู่ 
- เกษตรกรยึดติดกับวิถีการผลิต
แบบเดิม 

- จัดอบรมให๎ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อปรับแนวคิดของ
เกษตรกรในการลดต้นทุน โดยการใช้สารอินทรีย์/
ชีวภาพ และวิธีการท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
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5. การตลาด - ไม่มีการรวมกลุ่มผลิตและ
จ าหน่าย 
 

- จัดตั้งกลุ่ม/เครือข่าย รวบรวมผลผลิตขา้วที่กลุ่มผลิต 
ตลอดจนพัฒนาและแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสรา้ง
อ านาจการต่อรองรวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในและ
นอกพื้นที่ 

- แปรรูป เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม เช่น การแปรรูป
ข้าวอินทรีย์ให๎ได้ราคาจ าหนา่ยที่สูงขึ้น 
 

   

 สรุปผลของการระดมความคิดเห็น เพ่ือค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการเกษตรของต าบล 
ละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 

 

ประเด็นปัญหา 
 

 

แนวทาง/วิธีการ 
 

หมายเหตุ 

1. ด้านแหล่งน้ า 1. จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ า/กลุ่มเผ้าระวังน้ าเค็ม 
2. จัดประชุม 
    - จัดประชุมเพ่ือวางแผนการปลูกพืช และจัดท าาข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง
เกษตรกรกับภาครัฐในการจัดสรรน้ าและการส่งน้ า 
    - จัดประชุมเพ่ือวางแผนการใช้น้ า การจัดสรรน้ าการส่งน้ า รวมทั้งการวาง
กฎกติกา การใช้น้ าโดยกลุ่มผู้ใช้น้ ากับชุมชนเป็นผู้ก าหนด 
3. การขุดลอก คู คลอง และก าจัดวัชพืช 
4. ขุดลอกแหล่งน้ า และใช้พื้นที่สาธารณะเป็นแหล่งกักเก็บน้ า 
 

 

2. ด้านที่ดินท ากิน 1. จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจพระราชบัญญัติ การเช่าที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2559 ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เช่าและผู้ให้เช่า เพ่ือให้
เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ให้รฐับาลจัดต้ังกองทุนธนาคารที่ดินเพ่ือการเกษตรที่ดิน (ใหร้ฐ้บาลน าเงิน
จากกองทุนไปซื้อที่ดินที่มีการถือครองเกินขนาดจัดซ้ือที่ดินเพ่ือจัดสรรให้กับ 
เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากิน) 
 

 

3. ด้านราคาผลผลิตตกต่ า 
 
 
 
 
 

1. ปลูกจิตส านึกใหเ้กษตรกรมีความเชื่อมั่นในความรู้ของหน่วยงานภาครัฐ 
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี 
2. จัดตั้งแหล่งรวบรวมผลผลติ (ตลาดกลางสินคา้เกษตรในชุมชน) เพ่ือ
รวบรวมผลผลิตและจ าหน่าย 
3. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
    - เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
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    ด้านราคาผลผลิตตกต่ า     

               (ต่อ) 

    - เพ่ือวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
    - เพ่ือให้ความรู้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุกด้านโดยการใช้
เทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ 
4. ส่งเสริมใหม้ีการรวมกลุ่มแปรรูปสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
 

 

แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

  จากการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งจากข้อมูลพื้นที่ท่ีได้รวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ได้จากการ
ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับอ าเภอ/ต าบล และระดมความคิดเห็น โดยมีเกษตรกร ผู้น าเกษตรกร ผู้น าท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลของต าบลละหาร จึงได้แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมต าบลละหาร 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 
    3.3 เพ่ือวางแผนการปลูกพืช และจัดท าาข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง
เกษตรกรกับภาครัฐในการจัดสรรน้ าและการส่งน้ า 
    3.4 เพ่ือวางแผนการใช้น้ า การจัดสรรน้ าการส่งน้ า รวมทั้งการวางกฎ
กติกา การใช้น้ าโดยกลุม่ผู้ใช้น้ ากับชุมชนเป็นผู้ก าหนด 
4. ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา  
    4.1 ขุดลอกแหล่งน้ า และใช้พื้นที่สาธารณะเป็นแหล่งกักเก็บน้ า 
    4.2 ขุดลอก คูคลอง และก าหนดพ้ืนที่ทิ้งขยะและน้ าให้เหมาะสม 
 

ปัญหาที่ดินท ากิน 
  
 
 

1. จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจพระราชบัญญัติ การเช่าที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2559 ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เช่าและผู้ให้เช่า 
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ดินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ประเด็นปัญหา 
 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา/วิธีด าเนินการ 
 

ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า 
 
 
 

1. จัดตั้งแหล่งรวบรวมผลผลติ (ตลาดกลางสินค้เกษตรในชุมชน) เพ่ือ
รวบรวมผลผลิตและจ าหนา่ย 
2. จัดอบรมให้ความรู้แกเ่กษตรกร 
    2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
    2.2 เพ่ือวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
3. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มแปรรูปสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค าสินคา้เกษตร 
4. สร้างมาตรการในการรวมกลุ่ม อย่างน้อยหมู่ละ1 กลุม่ เพ่ือร่วมเป็น
เครือข่าย 
 

ปัญหาด้านความรู้ 1. จัดอบรม ให้ความรู้ในแต่ละเรื่อง 
2. สร้างแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน 
3. สนับสนุนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
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บทที่ 4 

แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 
โครงการ 

 
 

 
เหตุผล 

 
กิจกรรม 

 
กิจกรรมย่อย 

 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
 

 
พื้นที่

ด าเนนิการ 

 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

2560 
 

 

2561 
 

2562 
 

2563 

1. โครงการส่งเสริม
ระบบการใช้น้ าเพื่อ
การเกษตรอย่างเป็น
ระบบ 

1. ต าบลละหาร เน่ืองจากได้รับ
ผลกระทบน้ าเค็มจากแม่น้ า
เจ้าพระยา ท าให้พื้นท่ีอยู่อาศัย
รวมท้ังพื้นท่ีการเกษตรของราษฎร
ได้รับความเสียหายมาโดยตลอด  
2. ขาดแคลนน้ าส าหรับการเกษตร 
เน่ืองจากน้ าในแม่น้ าล าคลองเน่า
เสียเน่ืองจากเกษตรกรขาด
จิตส านึกในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
และรักษาแหล่งน้ า 
3. เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้
ในการจัดการน้ าในชุมชนให้เป็น
ระบบ 
4. 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 อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการ
ตรวจสอบความเค็มของน้ า และ
ข้อก าหนดค่าความเค็มของน้ าส าหรับการ
เพาะปลูกทางการเกษตร 
1.3 จัดต้ังกลุ่ม  
    - เพื่อเฝ้าระวัง/ตรวจวัดค่าน้ าเค็ม 
    - เพื่อประชุมวางแผนขอความร่วมมือ
หมู่บ้านจัดสรรบ าบัดน้ าเสียและดูแล
ระบบบ าบัดน้ าเสียให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเน่ือง 
    - เพื่อวางแผนการปลูกพืช และ
จัดท าาข้อตกลงรว่มกัน ระหว่างเกษตรกร
กับภาครัฐในการจัดสรรน้ าและการส่งน้ า 
    - เพื่อวางแผนการใช้น้ า การจัดสรรน้ า
การส่งน้ า รวมท้ังการวางกฎกติกา การใช้
น้ าโดยกลุ่มผู้ใช้น้ ากับชุมชนเป็นผู้ก าหนด 
    - เพื่อจัดประชุมเพื่อวางแผนขอความ
ร่วมมือหมู่บ้านจัดสรรบ าบัดน้ าเสียและ
ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อเน่ือง 
1.4 ปรับปรุงแหล่งน้ า 
    - ขุดลอกคูคลองท่ีต้ืนเขิน 
    - ก าจัดวัชพืชท่ีกีดขวางทางน้ า 
1.5 ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    หมู่ท่ี 1 - 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ชลประทาน 
-อบต. 
-อบจ. 
-สภาเกษตรกรจงัหวัด 
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โครงการ 

 
 

 
เหตุผล 

 
กิจกรรม 

 
กิจกรรมย่อย 

 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
 

 
พื้นที่

ด าเนนิการ 

 
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 

2560 
 

 

2561 
 

2562 
 

2563 

โครงการแก้ไขปัญหา
และช่วยเหลือ
เกษตรกรด้านท่ีดินท า
กิน 

ต าบลละหาร เกษตรกรส่วนใหญ่
ประสบปัญหา ดังน้ี 
- ไม่มีการท าสัญญาเช่าท่ีดิน 
- ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเช่าท่ีดิน 
- ไม่มีท่ีดินท ากินเป้นของตนเอง 

 

1.แก้ไขและ
ช่วยเหลือ
เกษตรกร
ด้านท่ีดินท า
กิน 

1. ใหรั้ฐบาลจัดต้ังกองทุนธนาคารท่ีดิน
เพื่อการเกษตรท่ีดิน (ให้ร้ฐบาลน าเงิน
จากกองทุนไปซื้อท่ีดินท่ีมีการถือครอง
เกินขนาดจัดซื้อท่ีดินเพื่อจัดสรรใหก้ับ 
เกษตรกรท่ีไม่มท่ีีดินท ากิน) 
    - ด าเนินการส ารวจพื้นท่ีดินท่ีว่างเปล่า
ในความดูแลรับผิดชอบท่ีจะสามารถน า 
มาจัดเป็นพื้นท่ีรองรับเกษตรกร แล้ว 
ด าเนินการขออนุญาตใช้พื้นท่ีตามข้ันตอน
ของกฎหมาย 
    - จัดประชุมท าข้อตกลงกับเกษตรกร
และความเข้าใจกับเกษตรกรเป้าหมายใน
พื้นท่ีรองรับอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
    - รับรองคุณสมบัติเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายท่ีจะได้รับการจัดท่ีดิน 
ท ากิน รวมท้ังลงทะเบียน และจัดท า
ฐานข้อมูลผู้ได้รับการช่วยเหลือจัดท่ีดิน
ท ากิน 
    - สนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนใน
การวางแผนพัฒนาชุมชน การพัฒนา
อาชีพ เพื่อให้สามารถปรับวิถีชีวิตได้อย่าง
มั่นคงยั่งยืนต่อไป เช่น ส่งเสริมการท า
เกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน เป็นต้น 
2. จัดประชุมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
พระราชบัญญัติ การเช่าท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2559 ให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่ผู้เช่าและผู้ให้เช่า เพื่อให้
เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรท่ีดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    หมู่ท่ี 1 - 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สนง.การปฏิรูป
ท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม  
(ส.ป.ก.) 
-สนง.ท่ีดินจังหวัด
นนทบุรี 
-สนง.เกษตรอ าเภอ 
-สนง.เกษตรจังหวัด 
-อบต. 
-อบจ. 
-สถานีพัฒนาท่ีดิน 
-สภาเกษตรกรจงัหวัด 
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โครงการ 

 
 

 
เหตุผล 

 
กิจกรรม 

 
กิจกรรมย่อย 

 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
 

 
พื้นที่

ด าเนนิการ 

 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

2560 
 

 

2561 
 

2562 
 

2563 

1.โครงการจัดต้ังศูนย์
เรียนรู้เพื่อพัฒนาด้าน
การเกษตร 

 
 
 
 

เกษตรกรมีปัญหาในด้านการท า
การเกษตร อันเน่ืองมาจากปัญหา
ด้านต่างๆ ดังน้ี 
1.ความรู้ 
  1.1 เกษตรกรขาดความรู้ในการ
ใช้ปัจจัยการผลิตท่ีถูกต้องและ
เหมาะสม 
  1.2 เกษตรกรขาดความรู้การ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดย
น าเทคโนโลยี/นวัตกรรมท่ีทันสมัย
มาใช้ในการประกอบอาชีพ 
2.ราคาผลผลิตตกต่ า 
  2.1 เกษตรกรขาดการวางแผน 
  2.2 คุณภาพผลผลิตไม่ได้
มาตรฐาน ซึ่งเกิดจาการระบาดของ
โรคและแมลงศัตรูพืช 
  2.3 ขาดการรวมกลุ่ม 
  2.4 ไม่มีตลาดรองรับท่ีแน่นอน  
 
 
 

1.จัดต้ังกลุ่ม 
2.ส่งเสริม
สนับสนุน
กลุ่มอาชีพ 
 

1.1 จัดต้ังกลุ่มเกษตรกร 
1.2 อบรมถ่ายทอดความรู้ 
     - สร้างจิตส านึกและสนับสนุนการ
จัดต้ังกลุ่ม 
     - สร้างจิตส านึกในการด าเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     - จัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพตาม
กิจกรรมและความต้องการของกลุ่ม 
     - จัดอบรมให้ความรู้การวางแผนการ
ผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด 
    - จัดอบรมความรู้การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร โดยน าเทคโนโลยี/
นวัตกรรมท่ีทันสมัยมาใช้ในการประกอบ
อาชีพ 
1.3 อบรมการลดต้นทุน 
     - การผลิตและใช้สารชีวภาพ 
     - การผลิตปุ๋ยหมักเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมี 
     - การใช้พันธุ์ท่ีดีในอัตราที่เหมาะสม
ตามค าแนะน า 
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
     - จัดอบรมให้ความรู้ด้านการแปรรูป
และบรรจุภัณฑ์ โดยการน าเทคโนโลยี/
นวัตกรรมท่ีทันสมัยมาใช้ เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตรงตามความต้องการของตลาด 
1.5 จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ 
    - พัฒนาด้านการเกษตร เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ชุมชน เป็นแหล่งรวบรวม
ผลผลิต เพื่อรวบรวมและจ าหน่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 1 ศูนย์ หมู่ท่ี 1 - 9 -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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