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1 ส่วนท่ี  1 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 

 

  ปัจจุบันการท าการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับปัญหาความไม่แน่นอน   และ              
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ราคาต้นทุนการผลิตท่ีสูง ท้ังปัจจัยการผลิต สารเคมี เมล็ดพันธุ์ท่ีมีราคา
แพง ความไม่แน่นอนของราคาท่ีเกิดจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมีลักษณะไม่สอดคล้องกับปริมาณความ
ต้องการในแต่ละช่วงเวลา 

  นอกจากนี้ความไม่แน่นอนจากปริมาณผลผลิตท่ีเกิดจากปริมาณผลผลิตท่ีเกิดจากปัจจัยทาง
ธรรมชาติ ปัญหาภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญท่ีทวีความรุนแรงขึ้นในขณะนี้ได้กลายเป็นปัจจัยเส่ียงต่อการท า
การเกษตรอย่างมาก  เกษตรกรอีกจ านวนมากก็ยังต้องประสบความทุกข์ยากจากปัญหาอื่นรอบด้าน เช่น ปัญหา
หนี้สิน ปัญหาท่ีดินท ากิน สิทธิเกษตรกรและสวัสดิการ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการท าการเกษตร 

  การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือการเปิดเสรีทางการค้าในปลายปี 2558 เป็นอีกปัจจัย
หนึ่งท่ีต้องค านึงถึงและให้ความส าคัญ เพราะจะท าให้สินค้าเกษตรกรและอาหารเคล่ือนย้ายผ่านกลไกการขนส่งได้
อย่างเสรี การลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ การสร้างคุณภาพสินค้าท่ีมีมาตรฐานในระดับสากล 
รวมทั้งการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

แนวคิด 

  ๑) พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  ต้องการสนับสนุนสิทธิและการมีส่วน
ร่วมของเกษตรกรในการก าหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพิ่มศักยภาพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปเพื่อ
เกษตรกรอย่างแท้จริง 

  ๒) การแก้ปัญหาทางการเกษตร  ไม่มีใครรู้ปัญหาดีเท่ากับตัวเกษตรกรเอง  ดังนั้นจึงต้องมุ่งสร้าง
ความสามารถของเกษตรกร  เพื่อให้มีความรู้บริหารจัดการด้วยตนเองในลักษณะของกลุ่มชุมชนพื้นท่ีต าบล  โดย
การจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 

หลักการ 

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

  ๒) รวมพลังทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคประชาสังคม พ่อค้า นักธุรกิจภาคเอกชนและภาคีการ
พัฒนาอื่นๆ สนับสนุนการบริหารการพัฒนา 

  3) การบูรณาการกระบวนการ บุคลากร แผนงาน และงบประมาณของหน่วยงานสนับสนุน มุ่งสู่ 
การแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม 

 วัตถุประสงค ์

            1. เพื่อสนับสนุนชุมชนระดับต าบลให้มีแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ในรูปแบบของการจัดการตนเอง 
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2             2. เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง สามารถจัดท าแผนพัฒนาร่วมกัน
น าไปสู่การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร 

             3. เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เช่ือมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทาง
เกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

   4. เพื่อให้เกิดองค์กรภาคีเครือข่ายในการประสานงาน สนับสนุนและพัฒนาแก้ไขปัญหามใน
ชุมชน 
 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 
 กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 
 1. สภาเกษตรกรจังหวัด พิจารณาคัดเลือกต าบลท่ีมีความพร้อมมีศักยภาพและพร้อมท่ีจะท าการ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงชุมชน สังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 2. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 
 การจัดท าแผนท่ีดีจะต้องต้ังอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น

ระบบและรอบด้าน โดยค านึงถึงสภาพการณ์ท่ีต้องการจะบรรลุ และการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท้ังมิติทางด้านการ
พัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม การบริหารจัดการและมิติพื้นท่ี ท้ังระดับอ าเภอ จังหวัด ประเทศและ
ระดับโลกซึ่งล้วนส่งผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมต่อต าบล เพื่อรับมือกับสถานการณ์หรือผลกระทบอย่างรู้เท่า
ทัน น าไปสู่การปรับเปล่ียนการท าการเกษตร แก้ไขปัญหาสนองตอบความต้องการของเกษตรกรในต าบลได้อย่าง
แท้จริง ดังนี้ 

      1) ส ารวจ/เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีส าคัญเกี่ยวข้องกับการเกษตรในต าบล โดยเฉพาะข้อมูลด้าน
แหล่งน้ า หนี้สิน ท่ีดินท ากิน สวัสดิการและสิทธิเกษตรกร จ านวนเกษตรกร อาชีพการเกษตรท่ีท ารายได้/รายจ่าย 
การแปรรูป การตลาด ปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตรในพื้นท่ี ฯลฯ โดยแหล่งข้อมูลควรจัดหาข้อมูลเชิงลึกถึงราย
ครัวเรือน และจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ ซึ่ง
แหล่งข้อมูลประสานจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ อบต./เทศบาล 

      2) รวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะของเกษตรกร รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบ 
เรื่องแหล่งน้ า หนี้สิน ท่ีดินท ากิน สวัสดิการและสิทธิเกษตรกร พ่อค้าเอกชน อบจ ./อบต./เทศบาล สถานศึกษา 
หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/
กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ และจ าแนกข้อมูลรายละเอียดของประเด็นปัญหาหลัก 5 เรื่อง 
ประกอบด้วย ปัญหาหนี้สิน ปัญหาท่ีดินท ากิน ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกรและ
การไม่ได้รับความเป็นธรรมและปัญหาราคาสินค้าเกษตร 

      3) จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรและเกษตรกรในพื้นท่ี เพื่อรับฟังความคิดเห็น
เกษตรกรในต าบลต่อร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลเพื่อถือใช้ 

 3. ติดตามการแก้ไขปัญหาในแต่ละต าบลท่ีด าเนินโครงการ 
 4. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอสภาเกษตรกรจังหวัด 
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3 ผังการเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐที่เก่ียวข้องกับภาคการเกษตร 
 

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

 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) 
1) การสร้างความเป็นธรรมลดความเล่ือมล้ าในสังคม 
2) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยนื 
3) การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
4) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
5) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
 

 

 

นโยบายรัฐบาล 
1) นโยบายรัฐบาลข้อ 3 การลดความเล่ือมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
2) นโยบายรัฐบาลข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

 

 

 

แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (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 าแผนพัฒนาเกษตรกรรมท่ีสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม 
3) สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ยุวเกษตรกร และเครือข่าย 
4) สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสินค้าของเกษตรกรสู่เกษตรอุตสาหกรรม 
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4 ส่วนท่ี 2 

บริบทพื้นที ่
 

ประวัติความเป็นมา  

  ท้องท่ีต าบลบางพลับนั้นเดิมมีสภาพเป็นป่าและมีต้นมะพลับขนาดใหญ่อยู่มาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งตามล าคลองท่ีไหลผ่านกลางพื้นท่ีนั้นมีต้นมะพลับขึ้นอยู่ท่ัวไป จึงเรียกคลองนั้นว่า "คลองบางพลับ" ซึ่งมีท้ัง
คลองบางพลับใหญ่และคลองบางพลับน้อย ส่วนชุมชนท่ีอยู่ในคลองก็เรียกว่า "บ้านบางพลับ" ต่อมาเมื่อมีการ
จัดต้ังเป็นต าบลจึงใช้ช่ือคลองและช่ือชุมชนบางพลับเป็นชื่อ ต าบลบางพลับ 

  ต าบลบางพลับ เป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในอดีตเป็นพื้นท่ีปิด ไม่มีทาง
หลวงสายหลักหรือถนนสายใหญ่เข้าถึง มีเพียงล าคลองและถนนสายเล็กๆ ท่ีใช้เป็นเส้นทางสัญจรในท้องท่ี และมี
ประชากรอาศัยอยู่เบาบาง ส่วนมากประกอบอาชีพท านาและท าสวนผลไม้ แต่หลังจากท่ีมีการก่อสร้างและเปิดใช้
ถนนราชพฤกษ์และถนนชัยพฤกษ์เมื่อปี พ.ศ. 2548 - 2549 ท าให้การคมนาคมติดต่อระหว่างต าบลบางพลับกับ
ท้องท่ีอื่นๆ มีความสะดวกขึ้นมาก ความเจริญหล่ังไหลเข้าสู่พื้นท่ีอย่างรวดเร็วพร้อมกับการย้ายถิ่นเข้ามาของผู้คน
จากภายนอก บางส่วนจึงกลายเป็นพื้นท่ีรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ และบางส่วนก็เปล่ียนแปลงเป็น
โครงการหมู่บ้านจัดสรร วิถีชีวิตของผู้คนในต าบลบางพลับจึงเปล่ียนแปลงไปจากชุมชนเกษตรกรรมเป็นชุมชนเมือง
ตามไปด้วย โดยชุมชนด้ังเดิมคงเหลืออยู่ตามริมแม่น้ าเจ้าพระยาและตามล าคลองสายต่างๆ เช่น คลองบางพลับ
ใหญ่ คลองบางพลับน้อย คลองบางภูมิ คลองบางวัด เป็นต้น 
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5 1. ข้อมูลทางกายภาพ 

 1.1 ที่ต้ังและอาณาเขต  

  ต าบลบางพลับ ต้ังอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอปากเกร็ด ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ
ปากเกร็ดประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 8.31 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,192 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับ
พื้นท่ีใกล้เคียงดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลคลองข่อย อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และต าบล
      ละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

  ทิศใต้  ติดต่อกับ แม่น้ าเจ้าพระยา 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีและ 
      ต าบลคลองข่อย อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลอ้อมเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และต าบล
      พิมลราช อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  

 1.2 ลักษณะสภาพภูมิประเทศ  

  ต าบลบางพลับ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบลบางพลับ พื้นท่ีส่วนใหญ่ เป็นท่ี
ราบลุ่มภาคกลาง  มีคูคลองท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติริมแม่น้ าเ จ้าพระยามีล าคลองตัดผ่านต าบลบาง
พลับ จ านวน 10 สาย พื้นดินมีสภาพอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ ไม้ยืนต้น
และทุ่งนา เนื่องจากเป็นพื้นท่ีอยู่ในเขตปริมณฑล ในปัจจุบันพื้นท่ีบางส่วนเปล่ียนแปลงเป็นโครงการจัดสรรส าหรับ
ท่ีอยู่อาศัยและบางส่วนก็เป็นท่ีรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ เช่น อาคารพาณิชย์ ร้านอาหาร เป็นต้น 

 1.3 ลักษณะสภาพภูมิอากาศ  
  ฤดูฝน  จะอยู่ในช่วง เดือนพฤษาคม-เดือนตุลาคม  อากาศร้อนช้ืนมีฝนตกมากท่ีสุดในรอบปี
เพราะเป็นระยะท่ีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดจากทะเลเข้ามา มีอิทธิพลต่อลักษณะภูมิ อากาศท าให้ช่วงท่ีมีฝนตก
มากท่ีสุดในรอบปีปริมาณเฉล่ียในช่วงนี้สูงถึง 150 ม.ม. และความช้ืนสัมพัทธ์ประมาณ 70%  ช่วงเดือนกันยายน 

  ฤดูหนาว  เริ่มจากเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคมเป็นระยะท่ีมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ พัดมา
จากใจกลางของทวีปท่ีมีความหนาวเย็นและแห้งแล้ง เข้ามามีอิทธิพลต่อภูมิอากาศในระบะนี้ แทนลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต้ท่ีอ่อนก าลังลง ท าให้เป้นช่วงท่ีเย็นและแห้งแล้งท่ีสุดในรอบปี มีอุณหภูมิเฉล่ีย 26 องศา
เซลเซียส และมีปริมาณฝนตกในช่วงนี้ต่ ากว่า 20 มม. ความช้ืนสัมพัทธ์ต่ ากว่า 70% โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม
จะมีอากาศเย็นท่ีสุด ท่ีอุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส 

  ฤดูร้อน  เริ่มประมาณเดือนมกราคม – เดือนเมษายน เพราะว่าปัจจุบันช้ันบรรยากาศมีการ
เปล่ียนแปลงมากท่ีสุด อากาศยิ่งร้อนขึ้นเป็นช่วงระยะท่ีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนก าลังจะมีทะเลจีนใต้เข้ามา
แทนท่ีทางทิศใต้ ท าให้อากาศร้อนอบอ้าวโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนมีอุณหภูมิสูงถึง 35 องศาเซลเซียส 
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6   อุณหภูมิและภูมิอากาศ 

 อุณหภูมิร้อนช้ืนอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ 
เนื่องจากลักษณะพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม สภาพภูมิอากาศจึงค่อนข้างสม่ าเสมอตลอดพื้นท่ี 

 - อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดในช่วงเดือนเมษายน 39.1 องศาเซลเซียส ต่ าสุดเฉล่ียในช่วงเดือน
พฤศจิกายน  17.1 องศาเซลเซียส ความช่ืนสัมพันธ์ เฉล่ียสูงสุดในช่วงเดือนมิถุนายน คือ 100% เฉล่ียต่ าสุด
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ คือ 23% เฉล่ียตลอดปี 61.50                                                                                                                             
  - ลมความเร็วลม โดยเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.0 – 6.2 น็อต/ชม. 

 - ปริมาณน้ าฝนตลอดปี 1,400 มิลลิลิตร ช่วงตุลาคมเป็นเดือนท่ีปริมาณน้ าฝนและจ านวนวันท่ี
ฝนตกมากท่ีสุด คือ 365.56 มิลิลิตร ส่วนช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะมีปริมาณน้ าฝนและจ านวนวันท่ีฝนตกน้อยท่ีสุด 
คือ 4.1 มิลลิลิตร 

 1.4 แหล่งน้ า   

   ต าบลบางพลับ มีแหล่งน้ าส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา เกิดจากการไหลรวมของแม่น้ า
ปิง แม่น้ าวัง แม่น้ ายม แม่น้ าน่าน ไหลลงมาทางทิศใต้ผ่านพื้นท่ีต าบลบางพลับและออกสู่ทะเลท่ีอ่าวไทย  เป็น
แม่น้ าสายส าคัญท่ีมีประโยชน์ในด้านคมนาคมทางน้ าสู่อ าเภอปากเกร็ด  และเป็นแม่น้ าสายหลักท่ีเป็นต้นก าเนิด
ของล าคลองต่างๆ ในต าบลบางพลับ จ านวน 10 สาย ได้แก่     

  คลองบางพลับใหญ่   ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่ท่ี 2  ออกสู่คลองขุนมหาดไทย 

  คลองบางพลับน้อย   ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่ท่ี 2  เกิดจากคลองบางพลับใหญ่ออกสู่คลองขุนมหาดไทย 

  คลองบางน้อย  ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่ท่ี 1  ออกสู่ต าบลอ้อมเกร็ด 

  คลองหัวจิก    ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่ท่ี 2  ออกสู่คลองบางน้อย สู่คลองขุนมหาดไทยสู่คลองบางพลับใหญ่ 

  คลองบางภูมิ  ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่ท่ี 5   ออกสู่คลองขุนมหาดไทยแยกไปสู่ต าบลคลองข่อย 

  คลองบางวัด ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่ท่ี 4   เกิดจากแม่น้ าเจ้าพระยาออกสู่คลองขุนมหาดไทย 

  คลองนาหุบ 2      ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่ท่ี 2   ลักษณะเป็นคลองซอย     

  คลองหัวไทร  ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่ท่ี 2   ลักษณะเป็นคลองซอยแยกมาจากคลองบางพลับใหญ่ 

  คลองไท  ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่ท่ี 2   ลักษณะเป็นคลองซอย แยกมาจากคลองขุน - มหาดไทย 

  คลองขุนมหาดไทย ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 5  เลียบถนนคลองขุนมหาดไทย 
 

1.5 ข้อมูลกลุ่มชุดดิน  ความเหมาะสมของดินและคุณภาพของดิน 

  ลักษณะของดินในต าบลศาลากลางมีชุดดิน 2 ชุด คือ ชุดดินท่ี 3 และกลุ่มชุดดินท่ี 8 ซึ่งมี
รายละเอียดของชุดดินดังนี้ 
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7   กลุ่มชุดดินที่ 3 
ลักษณะเด่น    

  กลุ่มดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนน้ ากร่อย อาจพบช้ันดินเลนของตะกอนน้ าทะเลท่ีไม่มี
ศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดก ามะถันภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง 
การระบายน้ าเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง หน่วยแผนท่ีนี้เป็นกลุ่มดินท่ีมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดิน
ช้ันบนมีสีด า ส่วนดินล่างมีสีเทาหรือน้ าตาลอ่อน มีจุดประกายสีเหลืองและมีสีน้ าตาลหรือสีแดง พบบริเวณท่ีราบ
ลุ่มหรือท่ีราบเรียบ เป็นดินท่ีลึกมีการระบายน้ าเลวถึงค่อนข้างเลว  ถ้าพบบริเวณชายฝ่ังทะเลมักจะมีเปลือกหอย
อยู่ในดินช้ันล่าง  โดยปกติดินกลุ่มนี้จะมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติในระดับปานกลาง มีปฏิกิริยาดินเป็นกรด
เป็นด่างปานกลางถึงมีกรดเล็กน้อย  ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ประมาณ 5.5 – 6.5 ส่วนดินช้ันล่างหากมีเปลือก
หอยปะปนจะมีปฏิกิริยาเป็นด่างอ่อนหรือมีความเป็นกรดด่างประมาณ 7.5 - 8.0 ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวของ
ต าบลบางพลับ อยู่ในเขตหมู่ท่ี 1 – 5 

 

แนวทางการจัดการ 

  ปลูกข้าว ไถพรวนขณะท่ีดินมีความช้ืนท่ีเหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3 - 4 สัปดาห์ หรือ 
ไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4 - 6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50 - 70 วัน ปล่อยท้ิงไว้ 
1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด า 35 - 40 วัน 
พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงท่ีข้าวขาดน้ าหรือท านาครั้งท่ี 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยท า
ร่องแบบเต้ีย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 - 2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า 

  ปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6 - 8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0 - 1.5 เมตร ลึก 0.5 - 1.0 
เมตรหรือถึงช้ันดินเลน ร่องแปลงปลูกอยู่สูงจากระดับน้ าท่ีเคยท่วมหรือมีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วย 
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 - 2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. 
ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15 - 25 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและ
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8 ภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตามชนิดพืชท่ีปลูก พัฒนาแหล่งน้ า
และจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 

ปัญหา 

  โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็งและแตกระแหง ท าให้ไถพรวนยาก บางพื้นท่ีอาจพบช้ันดินเลนท่ีมี
เกลือสะสมอยู่ในดินล่าง และน้ าท่วมขังในฤดูฝน ท าความเสียหายกับพืชท่ีไม่ชอบน้ า 

กลุ่มชุดดินท่ี 8  
ลักษณะเด่น    

  กลุ่มชุดดินท่ีมีการยกร่อง เพื่อเปล่ียนสภาพการใช้ท่ีดินจากนาข้าวเป็นพืชผักหรือไม้ผล ท าให้
ลักษณะและสมบัติดินในแต่ละพื้นท่ีไม่สม่ าเสมอ ขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติดินเดิมก่อนมีการยกร่องและวิธีการ
เตรียมแปลงปลูก โดยท่ัวไปจะน าดินช้ันล่างท่ีมีโครงสร้างแน่นทึบ ความอุดมสมบูรณ์ต่ ามาก ช้ันดินท่ีเป็ นกรด
รุนแรงมากหรือเป็นดินเค็มมาไว้ ท่ีผิวดิน ท าให้ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช จ าเป็นต้องมีปรับปรุงดินด้วย
อินทรียวัตถุ แก้ไขความเป็นกรดรุนแรงมากหรือความเค็มของดิน ก่อนท่ีจะมีการปลูกพืช มีระบบป้องกันน้ าท่วม
และควบคุมระดับน้ าในร่องระหว่างแปลงปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก เป็นกลุ่มดินท่ีมี
เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีลักษณะการท่ีทับถมเป็นช้ันๆ ของดินและอินทรียวัตถุท่ีได้จากขุดลอกร่องน้ า  
ดินล่างมีสีเทา บางแห่งมีเปลือกหอยปะปนอยู่ด้วย  พบบริเวณท่ีราบลุ่มซึ่งปัจจุบันเกษตรกรได้ท าการขุ ดยกร่อง
เพื่อปลูกผลต่างๆ ท าให้สภาพผิวดินเดิมเปล่ียนแปลงไป ตามปกติดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติสูง  
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0 - 7.0 ดินในกลุ่มนี้ได้รับการปรับปรุง 
บ ารุงดินเป็นอย่างดีและได้ท ามานานแล้ว จึงถือว่าไม่มีปัญหาแต่ประการใดในเรื่องคุณภาพของดิน ส่วนดินชุดนี้คือ
ดินชุดธนบุรี อยู่ในหมู่ท่ี 1 - 5 อยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาและริมคลองบางบัวทอง  ความเหมาะสมของดินในต าบล
บางพลับ ดินของต าบลบางพลับ ไม่เหมาะส าหรับการปลูกพืชตระกูลถั่วเท่าใดนัก เหมาะส าหรับท่ีจะปลูกไม้ผลไม้
ยืนต้น พืชผัก หรือพืชอื่นๆ โดยการยกร่องใส่ปุ๋ยเพิ่มเติม จ าพวกปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพเพื่อบ ารุงดินและฟื้นฟู
สภาพดินและส่ิงแวดล้อม และเป็นการระบายน้ าให้ดียิ่งขึ้น  
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9  1.6 แผนที่กลุ่มชุดดิน/กลุ่มชุดดินและความเหมาะสมของดิน 

 

     ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมพัฒนาท่ีดิน 
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10  1.7 ระบบบริการพื้นฐาน 

 การคมนาคมขนส่ง 

 ทางบก  เส้นทางคมนาคม ถนนสายหลัก คือ ถนนชัยพฤกษ์ 

 ทางน้ า   ในด้านคมนาคมทางน้ าสู่อ าเภอปากเกร็ดและเป็นแม่น้ าสายหลักท่ีเป็นต้นก าเนิดของ 
ล าคลองต่างๆ ในต าบลบางพลับ จ านวน 10 สาย ได้แก่ 

 คลองบางพลับใหญ่   ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่ท่ี 2   ออกสู่คลองขุนมหาดไทย 

  คลองบางพลับน้อย   ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่ท่ี 2   เกิดจากคลองบางพลับใหญ่ออกสู่คลองขุนมหาดไทย 

  คลองบางน้อย  ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่ท่ี 1   ออกสู่ต าบลอ้อมเกร็ด 

  คลองหัวจิก    ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่ท่ี 2   ออกสู่คลองบางน้อย สู่คลองขุนมหาดไทยสู่คลองบางพลับใหญ่ 

  คลองบางภูมิ  ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่ท่ี 5   ออกสู่คลองขุนมหาดไทยแยกไปสู่ต าบลคลองข่อย 

  คลองบางวัด ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่ท่ี 4   เกิดจากแม่น้ าเจ้าพระยาออกสู่คลองขุนมหาดไทย 

  คลองนาหุบ 2      ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่ท่ี 2   ลักษณะเป็นคลองซอย     

  คลองหัวไทร  ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่ท่ี 2   ลักษณะเป็นคลองซอยแยกมาจากคลองบางพลับใหญ่ 

  คลองไท  ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่ท่ี 2   ลักษณะเป็นคลองซอย แยกมาจากคลองขุน - มหาดไทย 

  คลองขุนมหาดไทย ไหลผ่านพื้นท่ีหมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 5  เลียบถนนคลองขุนมหาดไทย 
 

 1.8 การไฟฟ้า  หน่วยงานซึ่งให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนครบคลุมท้ังต าบลบางพลับ 

 1.9 การประปา  ประชากร จ านวน 5,328 ครัวเรือน มีน้ าประปาใช้อย่างท่ัวถึง 

2. ข้อมูลด้านสังคม 

 2.1 จ านวนประชากรและครัวเรือน 

 ประชากรต าบลบางพลับ มีประชากรรวม 9,567 คน แยกเป็นชาย 4,478 คน เป็นหญิง 
5,089 คน และมีจ านวนครัวเรือนท้ังหมด 5,328 ครัวเรือน อัตราความหนาแน่นประชากรเฉล่ียต่อพื้นท่ี
ประมาณ 1,151.26 คน/ตารางกิโลเมตร ประชากรในเขตเทศบาลต าบลบางพลับ ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม
และรับจ้าง โดยเฉพาะการท านา ท าสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน กระท้อน ส้มโอ มังคุด ขนุน เป็นต้น และอาชีพอื่น ๆ 
ดังนี้ 

                                อาชีพท าการเกษตร               ร้อยละ   30 

                                อาชีพค้าขาย                       ร้อยละ   10 

                                อาชีพรับจ้างบริษัทเอกชน        ร้อยละ   35 

                                อาชีพรับราชการ                   ร้อยละ   20 

                                อาชีพบริการต่างๆ                ร้อยละ     5 
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11 ตารางแสดงจ านวนประชากรและครัวเรือน 
 

หมู่ที ่

 

ชื่อหมู่บ้าน 
 

จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

1 บ้านคุ้งน้ าวน 481 299 303 602 

2 บ้านบางพลับใหญ่ 2,413 2,252 2,601 4,853 

3 บ้านระแหง 162 273 294 567 

4 บ้านบางวัด 339 372 366 738 

5 บ้านบางภูมิ 1,933 1,282 1,525 2,807 

รวม 5,328 4,478 5,089 9,567 
 

ตารางแสดงครัวเรือนเกษตรกร 
 

ล าดับ 
 

 

ชื่อหมู่บ้าน 
 

จ านวนครัวเรือนเกษตรกร 
 

ร้อยละจ านวนครัวเรือนเกษตรกร 

1 บ้านคุ้งน้ าวน 86 17.88 

2 บ้านบางพลับใหญ่ 97 4.02 

3 บ้านระแหง 42 25.92 

4 บ้านบางวัด 54 15.93 

5 บ้านบางภูมิ 62 3.21 

รวม 341  

ท่ีมา : ระบบจัดเก็บและน าเสนอข้อมูล ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

 2.2 สภาพทางสังคม  

 ด้านการบริหารงาน และสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ เทศบาลต าบลบางพลับ นายกเทศมนตรีต าบลบางพลับ 
เป็นผู้บริหารงาน 

ตารางแสดงรายชื่อผู้บริหารงานต าบลบางพลับ 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายอดุลย์ บุญสม นายกเทศมนตรีต าบลบางพลับ 

2. นายภูมิกฤษฏ ์ สาสาร รองนายกเทศมนตรีต าบลบางพลับ 

3. นายทวี แสงนิล รองนายกเทศมนตรีต าบลบางพลับ 

4. นางชนิตร์นันท์ สุขไพบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบางพลับ 
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12  ด้านการเมือง ต าบลบางพลับ ประกอบไปด้วยสภาเทศบาลต าบลบางพลับ ดังนี้ 

ตารางแสดงสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางพลับ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายอ านวย สุกแล้ว ประธานสภาเทศบาลต าบลบางพลับ  

2 นายแผน สีสัน รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางพลับ  

3 นายชลอ นุ่มโพธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางพลับ เขต 1 

4 นางสมบุญ เสือรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางพลับ เขต 1 

5 นายอุดร นุ่มโพธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางพลับ เขต 1 

6 นายส ารวย บัวแหวว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางพลับ เขต 1 

7 นายสมศักดิ์ วุฒ ิ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางพลับ เขต 2 

8 นายอ านาจ ขวัญเมือง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางพลับ เขต 2 

9 นายบุญเลิศ สุขเกษม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางพลับ เขต 2 

10 นายสมบัติ สงกรานต์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางพลับ เขต 2 

11 นางประทุม ฉิมสอาด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางพลับ เขต 2 
 

 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  

ตารางแสดงรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อ าเภอปากเกร็ด) 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายพีระพัฒน์ ยันต์แดง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

2. นายทองปลิว ศิลา สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

3. นายชัยนาท ทิมค า ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช 
 

 คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลบางพลับ 

ตารางแสดงรายชื่อคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลบางพลับ 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายพีระพฒัน ์ ยันต์แดง ประธานคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลบางพลับ 

2. นางบุญเสริม เรี่ยวแรง คณะผู้ปฏิบัติงาน 

3. นางสาวทัศนีย์ ขาวละเอียด คณะผู้ปฏิบัติงาน 

4. นายชลอ นุ่มโพธิ ์ คณะผู้ปฏิบัติงาน 

6. นางอัมพร ขาวละเอียด เลขานุการคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลบางพลับ 
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13  2.3 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

 ด้านศาสนา ประชากรต าบลบางพลับส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.72 ได้แก่ วัดสาลี
โขภิตาราม  

  - เจดีย์สามองค์ ต้ังอยู่ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 3 ท่าน้ าวัดสาลีโขภิตารามบ้างก็ว่าสร้างขึ้นต้ังแต่สมัยกรุงศรี
อยุธยาแตกแล้วพวกขุนนางเป็นผู้ก่อสร้างขึ้น บ้างก็ว่าเป็นพระธุดงค์เป็นผู้สร้าง การสร้างเจดีย์ 3 องค์ ถือเป็น
มรดกท่ีเก่าแก่และเป็นโบราณสถานท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์รักษาไว้ 

       - หลวงพ่อศิลาแลง เป็นพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์ท่ีท าด้วยศิลาแลงต้ังประดิษฐ์ฐานอยู่ในวัดสาลีโข 
ภิตาราม ประชาชนต่างเล่ือมใสศรัทธา กราบไหว้ รวมท้ังการบนบานนั้นมักจะส าเร็จตามความประสงค์  

       - เจดีย์อายุ กว่า 100 ปี ท่ีถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยครอบเจดีย์องค์เก่าท่ีทรุดโทรม และพังทลาย
ลงมาต้ังอยู่ในวัดสาลีโขภิตาราม 

 

 
 ประเพณีและวัฒนธรรม  

  ต าบลบางพลับยังคงส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีดังเดิมไว้ โดยเฉพาะประเพณีท่ี
ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดี ได้แก่ 

  -  พิธีสรงน้ าพระในวนัสงกรานต์ท่ีถือปฏิบัติกันมาต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
  - การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน 
  - พิธีแห่เทียนพรรษา 
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14  2.4 การศึกษา 

 ข้อมูลด้านสถานศึกษาภายในต าบลบางพลับ สถานศึกษา จ านวนรวม 2 แห่ง ต้ังอยู่หมู่ท่ี 3 คือ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบางพลับ และโรงเรียนวัดสาลีโขภิตารา 

ชื่อศูนย ์ จ านวนห้อง จ านวนนักเรียน จ านวนบุคลากร 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบางพลับ 2 27 23 50 0 5 5 

รวม 2 27 23 50 0 5 5 
        

ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น/ 
จ านวนห้อง 

จ านวนนักเรียน จ านวนบุคลากร 

อนุบาล ประถม รวม ชาย หญิง รวม 

โรงเรียน 
วัดสาลีโขภิตาราม 

ระดับชั้นอนุบาล 

- อนุบาล 1 
จ านวน 1 ห้อง 

- อนุบาล 2 
จ านวน 1 ห้อง 

 

 

 
ระดับชั้น

ประถมศึกษา 

ป.1 – ป.6 
จ านวน 6 ห้อง 

- อนุบาล 1 
จ านวน 28 คน 

- อนุบาล 2 
จ านวน 25 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 
ป.1 – ป.6 
จ านวน 
139 คน 

 

ทุกระดับชั้น 
จ านวน 
192 คน 

5 13 18 

รวม 8 53 139 192 5 13 18 
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15  2.5 สาธารณสุข 

  สถานีอนามัยประจ าต าบล  จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางพลับ 

 2.6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 ต าบลบางพลับ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 

รหัสทะเบียน 
 

 

ชื่อ 
 

ที่ต้ัง 
 

เบอร์โทรศัพท ์

1-12-06-11/1-0014 

 

 

1-12-06-11/1-0015 

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเทคโนโลยี 

 

 

วิสาหกิจชุมชนเห็ดบางพลับ 

11/3 หมู่ที่ 4 ต าบลบางพลับ อ าเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 

เลขที่ 51/1 หมู่ที่ 1 ต าบลบางพลับ อ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

08-88796422 

 

 

08-77021227 
 

 2.7 รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 ต าบลบางพลับ มีรายช่ือผู้ท่ีได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

 
ชื่อ 
 

 
ชื่อผลิตภัณฑ์ มผช. 

 

เลขที่ใบรับรอง 
 

 

วันที่ออก
ใบรับรอง 

 

ใบรับรอง
หมดอายุ 

นางสาวณณัท วงษ์สกุล 
79/311 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบคลองแอน 
ต าบลบางพลับ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 
โทร. 08-1550-9287 
ออกใบรับรองโดยส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนนทบุรี 
 

เสื้อผ้าส าเร็จรปูผู้หญิง 
835/2554 
 
 

 

59-2/835(นบ) 28 พ.ค. 2561 27 พ.ค. 2564 

 

 2.8 สินค้า OTOP 
  ต าบลศาลากลาง มีผู้ผลิตสินค้า OTOP ดังนี ้

 

รหัส OTOP/
รหัสสินค้า 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
 

ป ี
 

สถานที่จ าหน่าย 
 

เบอร์โทรศัพท ์

120611-SA001 

 

 

 

 

ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
กระเป๋าผ้า 

 

 

2555 นางจิตนภา โพนะภา 
88/40 หมู่ 5 ต าบลบางพลับ 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 

 

08-58057000 
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16  

รหัส OTOP/
รหัสสินค้า 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
 

ปี 
 

สถานที่จ าหน่าย 
 

เบอร์โทรศัพท ์

120611-A101 

 

 
 

 
 

120611-B01 

ผลิตผลด้านการเกษตร 
พวงมาลัยดอกมะลิปลอด
สารพิษ 

 
 

 

 

ของใช้ ของประดับ
ตกแต่งและของที่ระลึก 
เรือเล็ก ท าจากไม้มะยม 
เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์
แข่งเรือจากเรือใหญ่ 

 กลุ่มร้อยพวงมาลัยปลอดสารพิษ 
นางปราณี สมทรัพย์ 
หมู่ 3 บ้านระแหง ต าบลบางพลับ 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
 

 

กลุ่มประดิษฐ์เรือเล็ก 
หมู่ 4 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี 11120 

02-9628462 

 

 

 

 

 02-9628462 

 

3. ข้อมูลทางชีวภาพ 

 3.1 พันธุ์พืชที่ปลูก / พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ การใช้พื้นท่ีในการเพาะปลูกต าบลบางพลับ แบ่งได้ดังนี้
   ระบบการผลิตพืช พันธุ์พืชท่ีปลูกในต าบลบางพลับ เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกไม้ผลและนาข้าว 
พันธุ์ไม้ผลท่ีนิยมปลูกมากท่ีสุด คือ ทุเรียน มะม่วง ส้มโอ กระท้อน กล้วย ฯลฯ    
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17   พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ สภาพการเล้ียงสัตว์ในท้องท่ีต าบลบางพลับ ได้แก่ การเล้ียงไก่ชน เล้ียงปลา
สวยงาม การขุดบ่อเล้ียงปลาดุกเพื่อการค้า นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นการเล้ียงปลาตามธรรมชาติในร่องสวนเป็น
ส่วนใหญ่  
 

3.2 เทคโนโลยีการผลิต  

  พืชข้าว ท่ีปลูกและเทคโนโลยีการผลิต พืชท่ีปลูกในต าบลบางพลับ มีข้าวนาปี ข้างนาปรัง ต าบลบางพลับ
มีพื้นท่ีปลูกข้าวนาปี และข้าวนาปรัง ในหมู่ ท่ี 1,2,4 และ 5 พันธุ์ข้าวท่ีปลูก คือ สุพรรณบุรี 1 และ 
ขาวปทุม 

   ระบบการผลิต    ปลูกข้านาปรังในช่วงเดือนธันวาคม – เดือนเมษายน ข้าวนาปี ช่วง
      เดือน พฤษาคม – เดือนกันยายน 

   วิธีการปลูก    หว่านน้ าต้ม โดยการแช่ข้าวให้งอกลงบนแปลงท่ีท าเทือกและปรับ
      ระดับผิวดินไว้อย่างดี ใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 10 – 15 กก./ไร่ 
      ขึ้นอยู่ความงอกของเมล็ดพันธุ์ให้ผลผลิต 750 – 1,000 กก.   

 การใส่ปุ๋ย    ครั้งแรก ใส่หลังหว่านข้าวแล้ว 15 – 25 วันใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 
     อัตราท่ีใส่ 25 - 35 กก./ไร่   

   ครั้งท่ี 2 ใส่ตอนข้าวเริ่มรวงอ่อนหรือก่อนเกี่ยว 60 วัน เพื่อสร้างเมล็ด
    และใช้สูตร 21-0-0 อัตราท่ีใส่ 20 – 25 กก./ไร่  

ศัตรูพืช    โรคใบหยิก ใบสีน้ าตาล ขอบใบแห้ง แมลง เพล้ียกระโดดสี น้ าตาล 
     หนอนข้าว สัตว์ หอยเชอรี่ หนูนา 

การเก็บเกี่ยว   เก็บเกี่ยวในระยะพลับพลึงหรือเก็บเกี่ยวหลังออกดอกแล้ว 20 – 30 
     วัน โดยการใช้รถเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยว 

เมล็ดพันธุ์    เก็บเกี่ยวเมื่อแก่จัดและเกี่ยวด้วยแรงงานคน มีการแบ่งแปลงไว้ท าพันธุ ์
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18  มะม่วง 

  พันธุ ์   เขียวเสวย น้ าดอกไม้ ฟ้าล่ัน เจ้าคุณทิพย์ มันทวาย   

  วิธีปลูก   ยกร่องระยะปลูก 6 x 6 เมตร 

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

     และใส่ปุย๋คอก 1 ครั้ง/ปี 250 กก./ไร่ 

  การตัดแต่งกิ่ง  มีการตัดแต่งกิ่งบ้างหลังการเก็บเกี่ยว 

  การป้องกันก าจัด  มีการก าจัดโรคแมลงในกรณีท่ีมีการระบาดมีการใช้สารเคมี 

  โรคแมลง  เพล้ียจ๊ักจ่ัน โรคแอนเทรกโนส 

  ตลาด   ตลาดท้องถิ่น พ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อท่ีสวน 
 

 กล้วยหอม  

  พันธุ ์  กล้วยหอมทอง 

  วิธีปลูก   ยกร่อง ระยะปลูก 4 x 4 เมตร 100 ต้น/ไร่ 

     ไม่ยกร่อง ระยะปลูก 4 x 4 เมตร 200 ต้น/ไร ่

  การใส่ปุ๋ย  ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15  ปีละ 2 ครั้ง 

  การป้องกันก าจัดโรค จะมีการใช้สารเคมีก าจัดหนอน ด้วงท่ีท าลายเหง้าและใบกล้วย 

 ตลาด   น าไปขายในตลาดท้องถิ่นในจังหวัด และมีแม่ค้ามารับซื้อท่ีสวน 

 
 

 พืชผัก 

  พันธุ ์   คะน้า กุยช่าย พริก ผักบุ้งน้ า 

  วิธีปลูก   ยกร่อง โดยวิธีหว่าน (ยกเว้นผักบุ้งน้ า) 

  การถอนแยก  ท าในช่วงผัก 15 วัน และถอนอีกครั้งในช่วงผักอายุ 25 – 30 วัน
  โรคแมลง  หนอนใยผัก ด้วงหมัดผัก 
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19   การใส่ปุ๋ย  ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 และ 13-13-21 จ านวน 50 กก./ไร่ 

     ต่อครั้ง ท่ีปลูกเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จจะใส่ปูนขาวและปุ๋ยคอกอัตรา  
     250 กก./ไร่ 

  การป้องกันก าจัด  มีการป้องกันก าจัดโดยใช้สารเคมี 

  การเก็บเกี่ยว  ผักแต่ละชนิดอายุไม่เท่ากัน 

  ตลาด   พ่อค้ามารับซื้อท่ีสวนน าไปขายตลาดไทและในจังหวัดนนทบุรี 
 

 3.4 เทคนิควิธีการผลิต 

   ใช้วิธีการผลิตแบบด่ังเดิม คือ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานจากบรรพบุรุษ ได้แก่ การยกร่องสวน
เพื่อการระบายน้ า และยังสามารถท ากิจกรรมทางการเกษตรในพื้นท่ีได้มากกว่า 1 อย่าง 

การใช้แรงงานเคร่ืองจักรกลการเกษตรและปัจจัยการผลิต 

เครื่องพ่นยา  เครื่องตัดหญ้า   เครื่องสูบน้ า 
 

 

 3.5 ข้อมูลการตลาด (วิถีการตลาด แหล่งรับซ้ือผลผลิต) 

   ตลาดสินค้าทางการเกษตรมีการกระจายอยู่ท่ัวไป มีการติดต่อกับพ่อค้าคนกลางในท้องถิ่น เช่น 

ทุเรียน มะม่วง ส้มโอ โดยพ่อค้าคนกลางจะติดต่อซื้อขายกันมานานแล้ว โดยการผูกขาดกันเป็นสวนๆ พ่อค้าคน

กลางจะเป็นคนก าหนดราคาผลผลิตเองว่า เมื่อปีท่ีผ่านมาราคาสินค้าท่ีส่งออกไปต่างประเทศราคาดีหรือไม่ ถ้า

ราคาดีก็จะให้ราคาดีด้วย ข้ึนอยู่กับตลาดต่างประแทศ และก็มีบางสวนท่ีน าไม้ผลไปขายในตลาดอ าเภอปากเกร็ด

เองหรือตลาดในท้องถิ่นที่ใกล้เคียงเพราะจะได้ราคาท่ีสูงกว่า 
 

วิถีการตลาดผลไม้ 

 

 

 

 

   

 

ตลาดผลไม้ประจ าจงัหวดั ผู้บริโภค 

ตลาดขายสง่ผลไม้ในจงัหวดั 
พอ่ค้าท้องถิ่น ตลาดผลไม้ในท้องถิ่น 

พอ่ค้าปลีก 

ผู้บริโภค 

ผู้บริโภค 

เกษตรกรผู้ผลติ 
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20 4. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

  ต าบลบางพลับมีจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวท่ีมีรูปแบบการบริโภคท่ี
เปล่ียนไป กล่าวคือ เมื่อมีรายได้เพิ่มข้ึนก็ต้องการอุปโภคบริโภคสินค้าท่ีมี คุณภาพดีข้ึน และฟุ่มเฟือยขึ้น ท าให้เกิด
การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยและท้ิงของเสียจากการอุปโภคบริโภค รวมท้ังการผลิตและบริการออกมาในรูปของ 

ขยะมูลฝอย น้ าเสียเพิ่มมากขึ้น จนท าให้เป็นภาระในการก าจัดและแก้ปัญหาน้ าเสีย จะเห็นได้ว่าผลกระทบ
ดังกล่าว เป็นท้ังโอกาสและข้อจ ากัดท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  หรือซึ่งเป็นแกนน าในการพัฒนา
ท้องถิ่น จะต้องมีวิสัยทัศน์ในการเข้าใจและแก้ปัญหา รวมท้ังวิธีการพัฒนากลยุทธ์อย่างสอดคล้องกับบริบทของ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 

  การพาณิชยกรรม จ านวนหมู่บ้านจัดสรรท้ังหมด 20 โครงการ หมู่บ้านส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในพื้นท่ี 
หมู่ท่ี  2 ดังรายช่ือต่อไปนี้ ได้แก่ 

ล าดับที่ รายชื่อ ต้ังอยู่ที่  

1 หมู่บ้านบางกอก บูเลอวาร์ด ต้ังอยู่พื้นท่ีติดต่อกับต าบลอ้อมเกร็ด หมู่ 1 

2 หมู่บ้านดิเอมเมอรัลการ์เด้น แอนด์ สปอร์ตคลับ ต้ังอยู่พื้นท่ีติดต่อกับต าบลอ้อมเกร็ด หมู่ 2 

3 หมู่บ้านดิเอมเมอรัลการ์เด้น 1 ต้ังอยู่พื้นท่ีติดต่อกับต าบลพิมลราช  หมู่ 2 

4 หมู่บ้านดิเอมเมอรัลการ์เด้น ปาร์ค 3 ต้ังอยู่พื้นท่ีติดต่อกับต าบลพิมลราช  หมู่ 2 

5 หมู่บ้านลภาวัน 9 ต้ังอยู่พื้นท่ีติดต่อกับต าบลพิมลราช  หมู่ 2 

6 หมู่บ้านลภาวัน 10 ต้ังอยู่พื้นท่ีติดต่อกับต าบลพิมลราช  หมู่ 2 

7 หมู่บ้านลภาวัน 15 ต้ังอยู่พื้นท่ีติดต่อกับถนนราชพฤกษ์  หมู ่ 2 

8 หมู่บ้านลภาวัน 18 ต้ังอยู่พื้นท่ีติดต่อกับถนนราชพฤกษ์  หมู ่ 2 

9 หมู่บ้านสราญสิริ ต้ังอยู่พื้นท่ีติดต่อกับถนนราชพฤกษ์  หมู ่ 2 

10 หมู่บ้านบุราสิริ ต้ังอยู่พื้นท่ีติดต่อกับถนนราชพฤกษ์  หมู ่ 2 

11 หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ รีเจ้นท์ ต้ังอยู่พื้นท่ีติดต่อกับต าบลอ้อมเกร็ด  

ถนนราชพฤกษ์  หมู ่ 2  

12 หมู่บ้านลภาวัน 21 ต้ังอยู่พื้นท่ีติดต่อกับถนนราชพฤกษ ์ หมู ่ 2 

13 หมู่บ้านดิเอเมอรัลตลาสสิค ต้ังอยู่พื้นท่ีติดต่อกับถนนราชพฤกษ์  หมู ่ 2 

14 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ต้ังอยู่พื้นท่ีติดต่อกับถนนราชพฤกษ์หมู ่ 2,4 

15 หมู่บ้านสัมมากร ต้ังอยู่พื้นท่ีติดต่อกับถนนชัยพฤกษ์  หมู่  4 

16 หมู่บ้านลัดดารมย์ ชัยพฤกษ์ - แจ้งวัฒนะ ต้ังอยู่พื้นท่ีติดต่อกับถนนชัยพฤกษ์  หมู่  5 

17 หมู่บ้านมัณฑณา ชัยพฤกษ์ - แจ้งวัฒนะ ต้ังอยู่พื้นท่ีติดต่อกับถนนชัยพฤกษ์  หมู่  5 

18 หมู่บ้านมัณฑณา ชัยพฤกษ์ - แจ้งวัฒนะ ต้ังอยู่พื้นท่ีติดต่อกับถนนราชพฤกษ์  หมู่  5 
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21 ล าดับที่ รายชื่อ ต้ังอยู่ที่  

19 หมู่บ้านเศรษฐสิริ ต้ังอยู่พื้นท่ีติดต่อกับถนนชัยพฤกษ์  หมู่  5 

20 หมู่บ้านลภาวัน 19 ต้ังอยู่พื้นท่ีติดต่อกับต าบลคลองข่อย  

และต าบลละหาร หมู่ 5 
 

 4.1 รายได้นอกภาคเกษตรกรรม 

  รายได้นอกภาคเกษตร ได้แก่ รายได้จากเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน รายได้จากการค้าขายการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม/บริการ รายได้อื่นๆ เช่น ค่าเช่า ลูกหลานส่งเงินมาให้ ดอกเบ้ียเงินฝาก เป็นต้น  

 4.2 รายได้และรายจ่าย 

  ปัจจุบันความเจริญทางธุรกิจท่ีมีการใช้พื้นท่ีเพื่อการเกษตรลดน้อยลง เนื่องจากน ามาใช้เป็นพื้นท่ี
โรงงานอุตสาหกรรม ท าธุรกิจท่ีอยู่อาศัย เช่น สร้างหมู่บ้านจัดสรร ท าให้เริ่มเปล่ียนแปลงจากชุมชนเกษตรกรรม
เป็นชุมชนเมือง ดังนั้นรายได้ส่วนใหญ่ของคนในต าบลจึงมาจากขายแรงงานตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน/ต่อครัวเรือน 36,884 บาท และรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน/ต่อครัวเรือน 31,381 บาท 

 4.3 แรงงาน 

  อัตราการจ้างงานหรือการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของต าบลคลองพระอุดม ปัจจุบันมีอัตรา
ลดลงมากเนื่องจากมีการขายท่ีดิน เปล่ียนแปลงท่ีดินเป็นบ้านจัดสรรเป็นส่วนใหญ่ อาชีพเกษตรกรก็ผลันเปล่ียนตัว
เองมาท างานอยู่ในภาคบริการและภาคการผลิตมากขึ้น ซึ่งพบว่าภาคบริการปัจจุบันมีการท างานมากกว่าภาคการ
ผลิต และภาคการเกษตรมีการใช้แรงงานท าการเกษตรเฉล่ียครอบครัวละ 1 คน 

 4.4 แหล่งเงินทุน 

   เกษตรกรในต าบลบางพลับเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่ และสมาชิกธนาคารเพื่อการ
เกาตรและสหกรณ์การเกษตร ท าให้เกษตรกรมีแหล่งเงินทุนท่ีจะกู้ยืมได้และมีเกษตรกรบางส่วนน าปุ๋ย ยามาใช้
ก่อนและหักหลังจากได้ผลผลิต บางส่วนกู้ตามสถาบันทางการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เป็นต้น แหล่งเงินทุน
ส่วนใหญ่ราษฎรในท้องท่ีต าบลบางพลับจะมีทุนด าเนินการอาชีพทางการเกษตรดังนี้ 

  1. ทุนของตนเอง    ร้อยละ 60 
  2. กู้จากกองทุนหมู่บ้าน   ร้อยละ 20 
  3. กู้จากสหกรณ์การเกษตร  ร้อยละ 10 
  4. กู้จากสถาบันของรัฐ   ร้อยละ 5 
  5. กู้จากญาติพี่น้อง   ร้อยละ 5 
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22 แหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตร 
 

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   

  สหกรณ์การเกษตร 
  ธนาคารพาณิชย์ ท้ังของรัฐบาลและเอกชน   

  กองทุนหมู่บ้าน 
 

        
 

 
ตารางข้อมูลสหกรณ์การเกษตรอ าเภอปากเกร็ด 

 

ล าดับ 
 

 

ชื่อสหกรณ์ 
 

ประเภทสหกรณ์ 
 

จ านวนสมาชิก 
(ราย) 

1. 
2. 

สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จ ากัด 
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นนทบุรี จ ากัด 
 

สหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์การเกษตร 

1,304 ราย 
5,414 ราย 

ท่ีมา : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 
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23 ส่วนท่ี 3 

ปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนา 

  สถานการณ์ทางการเกษตรของต าบลบางพลับ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีพื้นท่ีท้ังหมด 
5,192 ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกร 341 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 6.40 ของครัวเรือนท้ังหมด ประชากรส่วนใหญ่
ของต าบลบางพลับประกอบอาชีพการเกษตรมาช้านาน เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกไม้ผลและข้าว พันธุ์ไม้ผลท่ี 
นิยมปลูกมากท่ีสุด คือ ทุเรียน มะม่วง ส้มโอ กระท้อน กล้วย ฯลฯ ส่วนการเล้ียงสัตว์ส่วนใหญ่เกษตรกรจะเล้ียง
ปลาน้ าจืดเพื่อการค้า ลักษณะการผลิตเป็นลักษณะการผลิตท่ีสืบทอดภูมิปัญญาแต่ด้ังเดิมครั้งบรรรพบุรุษ ต้ังแต่
วิธีการเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว ในปัจจุบันเกษตรกรมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาด้านการเกษตรมากขึ้น เพื่อยกระดับ
สถานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น พัฒนาแนวคิดในการผลิตโดยปลูกพืชชนิดแนวโน้มด้านการตลาดดี และ
รวมกลุ่มผู้ผลิตให้จัดต้ังกลุ่มต่างๆ เพื่อพัฒนาอาชีพของเกษตรกร ส่งเสริมการท านา กลุ่มเกษตรกรท าสวน กลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด ซึ่งกลุ่มมีการวางแผนทางการตลาด เป็นการวางแผน
ของเกษตรกรเอง ส่วนการพัฒนาสินค้าเกษตรท่ีมีการพัฒนาได้ในรูปแบบการแปรรูป การคัดขนาด การคัดพันธุ์ 
ตลอดจนการดูแลรักษาผลผลิต ขณะท่ีใกล้ระยะเวลาเก็บเกี่ยวอย่างใกล้ชิดเป็นการท าให้สินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้น 
เกษตรกรเริ่มเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีทางการผลิต เพื่อเป็นการลดรายจ่าย เช่น การท าปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง ปุ๋ยชีวภาพ  
เป็นต้น 

จากโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลและการพัฒนาเป็นเกษตร
อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พิจารณาคัดเลือกต าบลท่ีมีความพร้อมมี
ศักยภาพและพร้อมท่ีจะท าการปรับปรุงเปล่ียนแปลงชุมชน สังคมให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี โดยด าเนินการคัดเลือก  
ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดด าเนินการร่วมประชุม
คณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ/ต าบล ตามโครงการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภา
เกษตรกรอ าเภอ/ต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกร
ระดับอ าเภอ/ต าบล ครั้งท่ี 4 เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี เป้าหมายต าบลบางพลับ ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 14 ราย เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท่ีดีโดยต้ังอยู่
บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและรอบด้าน โดยค านึงถึงสภาพการณ์ 
ท่ีต้องการจะบรรลุ และการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท้ังมิติทางด้านการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
การบริหารจัดการ และมิติด้านพื้นท่ี ท้ังระดับอ าเภอ จังหวัด ประเทศ และระดับโลก ซึ่งล้วนส่งผลกระทบไม่
ทางตรงก็ทางอ้อมต่อต าบล เพื่อรับมือกับสถานการณ์หรือผลกระทบอย่างรู้เท่าทัน น าไปสู่การปรับเปล่ียนการท า
การเกษตร แก้ไขปัญหาสนองตอบความต้องการของเกษตรกรในต าบลได้อย่างแท้จริง  โดยส ารวจ/เก็บรวบรวม
ข้อมูลท่ีส าคัญเกี่ยวข้องกับการเกษตรในต าบล โดยเฉพาะข้อมูลด้านแหล่งน้ า หนี้สิน ท่ีดินท ากิน สวัสดิการและ
สิทธิเกษตรกร จ านวนเกษตรกร อาชีพการเกษตรท่ีท ารายได้/รายจ่าย การแปรรูป การตลาด ปัจจัยการพื้นฐาน
ทางการเกษตรในพื้นท่ี ฯลฯ โดยแหล่งข้อมูลควรจัดหาข้อมูลเชิงลึกถึงรายครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน 
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ ซึ่งแหล่งข้อมูลประสานจากหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ อบต./เทศบาล และรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะของเกษตรกร รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐท่ี
รับผิดชอบเรื่องแหล่งน้ า หนี้สิน ท่ีดินท ากิน สวัสดิการและสิทธิเกษตรกร พ่อค้าเอกชน อบจ ./อบต./เทศบาล 
สถานศึกษา หน่วยงานราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  
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24 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ และจ าแนกข้อมูลรายละเอียดของประเด็นปัญหาหลัก 
5 เรื่อง ประกอบด้วย ปัญหาหนี้สิน ปัญหาท่ีดินท ากิน ปัญหาแหล่งน้ า เพื่อการเกษตร ปัญหาสวัสดิการ สิทธิ
เกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรมและปัญหาราคาสินค้าเกษตร 

 
ปัญหาและความต้องการเกษตรกร 

  จากการส ารวจ/เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีส าคัญเกี่ยวข้องกับการเกษตรในต าบลบางพลับ อ าเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีดังนี้ 

 

ปัญหา 
 

 

สาเหตุ 
 

แนวทางการพัฒนา 

1. น้ าเน่าเสีย/น้ าเค็ม   
   น้ าท่วมขัง/แหล่งน้ า       
   สาธารณประโยชน์   
   ต้ืนเขิน 
 

 

 

 

- น้ าเน่าเสียจากหมู่บ้านจัดสรร, 
โรงงานอุตสาหกรรม  
- น้ าท่วมซ้ าซากเนื่องจากพื้นท่ีเป็นท่ี
ราบลุ่ม และแหล่งน้ าสาธารณะท่ีต้ืน
เขิน 
- ล าคลองเช่ือมต่อในพื้นท่ีหลายสาย 
และเป็นจุดระบายน้ าจากพื้นท่ีลงสู่
แม่น้ าเจ้าพระยาจึงท าให้น้ าเค็ม
เข้าถึงพื้นท่ี 

 

- ปรับแนวคิดของเกษตรกรและประชาชนใน
ต าบลให้ อนุรักษ์แหล่งน้ าและฟื้นฟูแม่น้ าล า
คลอง 
- น าเสนอปัญหาการแก้ไขปัญหาน้ าเสียต่อ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ขุดลอกคูคลอง แหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ 
 

2. ท่ีดินท ากิน 

 
 

 

- ดินเส่ือมสภาพจากการใช้สารเคมี 
- พื้นท่ีท าการเกษตรลดลง เนื่องจาก
เกษตรกรขายท่ีดินให้กับนายทุน 
- ขาดความรู้ในการใช้ปัจจัยการผลิต
ท่ีถูกต้องและเหมาะสม 

- ปรับแนวคิดของเกษตรกรให้เปล่ียนมาท า
การเกษตรอินทรีย์/ชีวภาพ  
- จัดอบรมความรู้ในการท าการเกษตรตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้ปัจจัย
การผลิตท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
- จัดอบรมส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย
จากสารพิษ และได้มาตรฐาน GAP 

 

3. สวัสดิการ สิทธิและ
การไม่ได้รับความเป็น
ธรรม 

- ขาดสวัสดิการด้านการศึกษาของ
บุตรหลานเกษตรกร 
- ขาดสวัสดิการด้านค่า
รักษาพยาบาล 

 

- จัดต้ังกองทุนสวัสดิการเกษตร 
- เสนอรัฐบาลชดเชยรายได้แก่เกษตรกรที่
ได้รับบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ 
- เสนอรัฐบาลส่งเสริมทุนการศึกษาให้บุตร
หลานของเกษตรกรท่ีเรียนดีแต่ยากจนได้
เรียนถึงปริญญาตรี เพื่อกลับมาพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมในท้องถิ่นของตนเอง 

 

   



แผนพฒันาเกษตรกรรมต าบลบางพลบั อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
 

25   สรุปผลของการรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะของเกษตรกร รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐท่ี
รับผิดชอบการรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะของเกษตรกร ต าบลบางพลับ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
มีดังนี้ 

 

ประเด็นปัญหา 
 

 

แนวทาง/วิธีการ 

1. ด้านแหล่งน้ า 1. สร้างจิตส านึกให้ชุมชนอนุรักษ์แหล่งน้ า และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลอง 
2. จัดต้ังกลุ่ม 
    - เพื่อวางแผนการใช้น้ า และการบริหารจัดการน้ า ระหว่างเกษตรกรกับ
หน่วยงานภาครัฐ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นผู้ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    - เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน/หน่วยงานภาครัฐ 
    - น าเสนอปัญหาการแก้ไขปัญหาน้ าเสียต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ขุดลอก คูคลอง แหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ และก าหนดพื้นท่ีท้ิงน้ าเสียให้
เหมาะสม 

2. ด้านท่ีดินท ากิน 1. จัดอบรมความรู้ในการท าการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้
ปัจจัยการผลิตท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
2. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรฟื้นฟูสภาพดินเส่ือมโทรม และขาดความอุดม
สมบูรณ์ 
    - ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
    - ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยพืชสดปรับปรุงดิน 
    - ส่งเสริมไถกลบตอซังข้าว 
    - ขอสนับสนุนพันธุ์พืช/ปุ๋ยพืชสด เช่น ปอเทือง 

3. จัดอบรมส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ และได้มาตรฐาน GAP 
เพื่อลดการใช้สารเคมี 
 

3. ด้านสวัสดิการ สิทธิ
และการไม่ได้รับความ
เป็นธรรม 

1. จัดต้ังกองทุน/เสนอรัฐบาล 
    - กองทุนส่งเสริมทุนการศึกษาให้บุตรหลานของเกษตรกรที่เรียนดีแต่ยากจนได้
เรียนถึงปริญญาตรี เพื่อกลับมาพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในท้องถิ่นของตนเอง 

    - กองทุนชดเชยรายได้แก่เกษตรกรที่ได้รับบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

4. ด้านการรวมกลุ่ม 1. จัดอบรมสร้างความเข้าใจให้กลุ่มสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยสภา
เกษตรกรจังหวัดประสนางานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มแต่ละประเภท 
    - เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาศักยภาพเกษตรกร เพื่อ การจัดท า
แผนเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ี ความสามารถและสถานการณ์ทางการ
เกษตร 
    - เพื่อส่งเสริมให้เป็นนักขายสินค้าชุมชน 
    - เพื่อส่งเสริมให้เกิดตลาดในแต่ละกลุ่ม/ชุมชน 

  



แผนพฒันาเกษตรกรรมต าบลบางพลบั อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
 

26  แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมต าบลบางพลับ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  จากการวิเคราะห์
ข้อมูล ท้ังจากข้อมูลพื้นท่ีท่ีได้รวบรวมจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลท่ีได้จากการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงาน
เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ/ต าบล และรวบรวมความคิดเห็น โดยมีเกษตรกร ผู้น าเกษตรกร ผู้น าท้องถิ่น 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลของต าบลบางพลับ จึงได้แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมต าบลบางพลับ ดังนี้  

 

ประเด็นปัญหา 
 

 

แนวทางการพัฒนา/แก้ไขปัญหา 
 

ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
  - น้ าท่วม 
  - น้ าเสีย 
  - น้ าเค็ม 
  - แหล่งน้ าสาธารณประโยชน์
ต้ืนเขิน 
   

1. สร้างจิตส านึกให้ชุมชนอนุรักษ์แหล่งน้ า 
2. จัดอบรมปรับแนวคิดการอนุรักษ์แหล่งน้ าและฟื้นฟูแม่น้ าล าคลอง 
    2.1 กิจกรรมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูแม่น้ า 
ล าคลองโดยใช้ก้อน EM หรือจุลินทรีย์ช่วยปรับสภาพน้ าเสีย 
3. จัดต้ังกลุ่ม 
    3.1 เพื่อวางแผนการใช้น้ า และการบริหารจัดการน้ า ระหว่างเกษตรกรกับ
หน่วยงานภาครัฐ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นผู้ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    3.2 เพื่อน าเสนอปัญหาการแก้ไขปัญหาน้ าเสียต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
    3.3 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน/หน่วยงานภาครัฐ 
4. ขุดลอก คูคลอง และก าหนดพื้นท่ีท้ิงขยะและน้ าเสียให้เหมาะสม 
 

ปัญหาสวัสดิการ สทิธิเกษตรกร 
และการไม่ไดร้ับความเปน็ธรรม 
  - เกษตรกรเจ็บป่วยจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
  - เกษตรกรยังขาดสวัสดิการ
ด้านการศึกษาของบุตรหลาน
เกษตรกร  
 

1. เสนอรัฐบาลและจัดต้ังกองทุนชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับบาดเจ็บจาก
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
2. เสนอรัฐบาลและจัดต้ังกองทุนส่งเสริมทุนการศึกษาให้บุตรเกษตรกรเรียนฟรีแก่
บุตรเกษตรกรท่ีเรียนดีแต่ 
ยากจนได้เรียนถึงปริญญาตรี เพื่อกลับมาพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในท้องถิ่นตนเอง 

ปัญหาทีด่นิท ากนิ 
  - ดินเสื่อมโทรมจากการใช้
สารเคมี 
  - พื้นท่ีท าการเกษตรลดลง 
 

1. ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา เช่น 
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงดิน และการไถกลบตอซัง 
2. จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจและปรับแนวคิดให้เกษตรกรเปล่ียนมาท า
การเกษตรอินทรีย์/ชีวภาพ ให้ประสบความส าเร็จ เพื่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมท่ียั่งยืน 
3. จัดอบรมสร้างความเข้าใจให้กลุ่มสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยสภา
เกษตรกรจังหวัดประสนางานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มแต่ละประเภท 
    - เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาศักยภาพเกษตรกร เพื่อ การจัดท า
แผนเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ี ความสามารถและสถานการณ์ทางการ
เกษตร 
    - เพื่อส่งเสริมให้เป็นนักขายสินค้าชุมชน 
    - เพื่อส่งเสริมให้เกิดตลาดในแต่ละกลุ่ม/ชุมชน 
 



แผนพฒันาเกษตรกรรมต าบลบางพลบั อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
 

 

27 
ส่วนท่ี 4 

แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลบางพลับ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 

 
 

โครงการ 
 
 

 
 

เหตุผล 

 
 

กิจกรรม 

 
 

กิจกรรมย่อย 

 
ระยะเวลาการด าเนินการ 

 

 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

25
61

 
 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

โครงการขับเคล่ือน
การพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาแหล่ง
น้ าเพื่อการเกษตร  

เกษตรกรมีปัญหาในด้านน้ า 
ดังนี้ 
1. น้ าเน่าเสียจากหมู่บ้าน
จัดสรร, โรงงานอุตสาหกรรม  
2. น้ าท่วมขังเนื่องจากพื้นท่ีเป็น
ท่ีราบลุ่มและแหล่งน้ า
สาธารณประโยชน์ท่ีตื้นเขิน 
3. ล าคลองเชื่อมต่อในพื้นท่ี
หลายสาย และเป็นจุดระบายน้ า
จากพื้นท่ีลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา
จึงท าให้น้ าเค็มเข้าถึงพื้นท่ี 
 

1.ปรับปรุงแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตร 
2.ขับเคล่ือนการแก้ไข
ปัญหาแหล่งน้ า 
 

1. สร้างจิตส านึกให้ชุมชนอนุรักษ์แหล่งน้ า 
2. จัดอบรมปรับแนวคิดการอนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ฟื้นฟูแม่น้ าล าคลอง 
    2.1 กิจกรรมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ และฟื้นฟูแม่น้ า 
ล าคลองโดยใช้ก้อน EM หรือจุลินทรีย์ช่วยปรับ
สภาพน้ าเสีย 
3. จัดตั้งกลุ่ม 
    3.1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ าใน
ชุมชนให้เป็นระบบ 
    3.2 เพื่อวางแผนการใช้น้ า และการบริหาร
จัดการน้ า ระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานภาครัฐ 
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นผู้ประสานงาน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
    3.3 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน/
หน่วยงานภาครัฐ 
4. ขุดลอก คูคลอง และก าหนดพื้นท่ีท้ิงขยะและ
น้ าเสียให้เหมาะสม 

 

    หมู่ท่ี 1 - 5 -สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
จังหวัด 

-ชลประทาน 
-อบต. 
-อบจ. 
-สภาเกษตรกรจังหวัด 

 

 

 

 
 

โครงการ 
 
 

 
 

เหตุผล 

 
 

กิจกรรม 

 
 

กิจกรรมย่อย 

 
ระยะเวลาการด าเนินการ 

 

 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

25
61

 
 

25
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โครงการส่งเสริม
อาชีพของกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร  

เกษตรกรมีปัญหาในด้านการท า
การเกษตร ดังนี้ 
1. ขาดการรวมกลุ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

1.ฟื้นฟูและพัฒนา
อาชีพเกษตรกร 
2.การเรียนรู้ในการ
ฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ  
3.พัฒนาศักยภาพและ
ความเข้มแข็งองค์กร
เกษตรกร 
4.พัฒนาความสามารถ
ในการบริหารจัดการ
ผลผลิตและการแปร
รูป 

ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มแต่ละ
ประเภทให้เข้ามาส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้
กลุ่มมีความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนี้ 
1. จัดประชุมองค์กรเพื่อชี้แจงกระบวนการของ
โครงการและงบประมาณ 
2. จัดประชุมสมาชิกองค์กรเพื่อชี้แจ้งการท าท า
แผน 
3. เก็บรวบรวมข้อมูล 
4. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลสมาชิกองค์กร 
5. จัดเวทีน าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ 
6. ยกร่างแผนและโครงการ 
7. รับรองแผนและโครงการ 
8. ปรับปรุงแผนและโครงการตามมติความเห็นฃ
องท่ีประชุม 
9. น าเสนอแผนและโครงการฉบับสมบูรณ์ 

1 
กลุ่

ม 

1 
กลุ่

ม 

1 
กลุ่

ม 

1 
กลุ่

ม หมู่ท่ี 1 - 5 -สนง.เกษตรอ าเภอ 
-สนง.เกษตรจังหวัด 
-อบต. 
-อบจ. 
-สนง.กองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร 
-สภาเกษตรกรจังหวัด 

 



แผนพฒันาเกษตรกรรมต าบลบางพลบั อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
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โครงการ 
 
 

 
 

เหตุผล 

 
 

กิจกรรม 

 
 

กิจกรรมย่อย 

 
ระยะเวลาการด าเนินการ 
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ด าเนินการ 
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โครงการส่งเสริม
และผลักดันการ
จัดตั้งกองทุนเพ่ือ
สวัสดิการเกษตรกร  

เกษตรกรมีปัญหาในด้าน
สวัสดิการ สิทธิเกษตรกรและ
การไม่ได้รับความเป็นธรรม ดังนี้ 
1. ขาดสวัสดิการ เนื่องจาก
เกษตรกรเจ็บป่วยจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
2. เกษตรกรยังขาดสวัสดิการ
ด้านการศึกษาของบุตรหลาน
เกษตรกร 
 

1.ขับเคล่ือนกองทุน
เพื่อสวัสดิการ
เกษตรกร 
 

1. จัดเวทีผลักดันนโยบายการจัดตั้งกองทุน 
2. จัดอบรมกิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เร่ือง
กองทุนเพื่อสวัสดิการเกษตรกร 
3. เสนอรัฐบาล เพื่อจัดตั้งกองทุนการชดเชย
รายได้ให้แก่เกษตรกรท่ีได้รับบาดเจ็บจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
4. เสนอรัฐบาล เพื่อจัดตั้งกองทุนส่งเสริม
ทุนการศึกษาให้บุตรเกษตรกรเรียนฟรีแก่บุตร
เกษตรกรท่ีเรียนดีแต่ยากจนได้เรียนถึงปริญญาตรี 
เพื่อกลับมาพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในท้องถิ่น
ตนเอง 
 

    หมู่ท่ี 1 - 5 - กองทุนออมแห่งชาติ 
- หน่วยงานใน
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
-อบต. 
-อบจ. 
-สภาเกษตรกรจังหวัด 

 

 

 
 

โครงการ 
 
 

 
 

เหตุผล 

 
 

กิจกรรม 

 
 

กิจกรรมย่อย 

 
ระยะเวลาการด าเนินการ 

 

 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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โครงการส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
และปุ๋ยพืชสด
ปรับปรุงบ ารุงดิน 

เกษตรกรมีปัญหาในด้านท่ีดิน
ท ากิน ดังนี้ 
1. ดินเส่ือมโทรม 
 

1.ฟื้นฟู ปรับปรุง
สภาพดินท่ีเส่ือมโทรม  
2.ขับเคล่ือนการแก้ไข
ปัญหาท่ีดินท ากิน 
 

ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ามาส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนา ดังนี้ 
1. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
    1.1 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
    1.2 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยพืชสด 

10
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รา
ย 

10
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รา
ย 

10
0 

รา
ย 

10
0 

รา
ย หมู่ท่ี 1 - 5 -สนง.เกษตรอ าเภอ 

-สนง.เกษตรจังหวัด 

-อบต. 
-อบจ. 
-สถานีพัฒนาท่ีดิน 
-สภาเกษตรกรจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพฒันาเกษตรกรรมต าบลบางพลบั อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
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ภาพการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ/ต าบล เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2561 

ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
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