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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. 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 า

การปรับปรุงเปล่ียนแปลงชุมชน สังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 2. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 
 การจัดท าแผนท่ีดีจะต้องต้ังอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น

ระบบและรอบด้าน โดยค านึงถึงสภาพการณ์ท่ีต้องการจะบรรลุ และการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท้ังมิติทางด้านการ
พัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม การบริหารจัดการและมิติพื้นท่ี ท้ังระดับอ าเภอ จังหวัด ประเทศ
และระดับโลกซึ่งล้วนส่งผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมต่อต าบล เพื่อรับมือกับสถานการณ์หรือผลกระทบอย่าง
รู้เท่าทัน น าไปสู่การปรับเปล่ียนการท าการเกษตร แก้ไขปัญหาสนองตอบความต้องการของเกษตรกรในต าบลได้
อย่างแท้จริง 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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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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ส่วนท่ี 2 

บริบทพื้นที ่
 

ประวัติความเป็นมา  

  ผู้เล่าสืบต่อกันมาว่า แต่ก่อนบริเวณนี้ไม่มีผู้คนอาศัยมากนัก มีแต่ท่ีนาและล าคลองสายต่างๆ 
ผ่าน การเดินทางใช้เรือเป็นหลัก ระยะเวลาเดินทางก็นานมาก ผู้ท่ีเดินทางผ่านบริเวณนี้เป็นประจ าจึงช่วยกันสร้าง
ศาลาส าหรับพักเหนื่อยระหว่างการเดินทางซึ่งอยู่ตรงกลางพื้นท่ีนี้ เมื่อชุมชนขยายจ านวนมากขึ้นจนต้ังเป็นต าบล
ได้ก็เรียกต าบลท่ีต้ังขึ้นมาใหม่นี้ว่า ต าบลศาลากลาง ปัจจุบันต าบลศาลากลางอยู่ฝ่ังตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา
อยู่ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ประมาณ 30 กิโลเมตร ท าเลท่ีต้ังเป็นปริมณฑลติดกับกรุงเทพมหานคร 
 

1. ข้อมูลทางกายภาพ 

 1.1 ที่ต้ังและอาณาเขต  

  ต าบลศาลากลาง อยู่ทางทิศตะวันตกสุดของอ าเภอบางกรวย ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอบางกรวย
ประมาณ 24 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 14.78 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 9,240 ไร่ 

  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

  ทิศใต้      ติดต่อกับ   แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ      ต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ      ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

 1.2 ลักษณะสภาพภูมิประเทศ  

  ต าบลศาลากลาง สภาพพื้นท่ีในปัจจุบันเป็นท่ีราบลุ่มมีคลองสาธารณะเช่ือมต่อในพื้นท่ี
หลากหลาย และเป็นจุดระบายน้ าจากพื้นท่ีลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา แต่เนื่องจากสภาพพื้นท่ีซึ่งเป็นท่ีราบลุ่มและ
คลองสาธารณะท่ีต้ืนเขินและถูกลุกล้ าบางจุด ท าให้ประสบปัญหาน้ าท่วม และน้ าท่วมขังเป็นประจ าทุกปีในช่วงฤดู
ฝนและฤดูน้ าหลาก 
 

 1.3 ลักษณะสภาพภูมิอากาศ 
   ต าบลศาลากลาง สภาพภูมิอากาศได้จัดว่าเป็นบริเวณท่ีมีความชุ่มช้ืน มีฝนตกตามฤดูกาล แต่
เนื่องจากสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มจึงมักเกิดอุทกภัยเสมอ ในฤดูแล้งสภาพของพื้นท่ีไม่แห้งแล้งเพราะอุดมไปด้วย
ไม้ยืนต้น ท าให้สามารถเก็บความชุ่มช่ืนไว้ได้อุณหภูมิโดยเฉล่ียตลอดท้ังปี อยู่ในระหว่าง 25 – 35 องศาเซลเซียส 
 1.4 แหล่งน้ า  ต าบลบางกร่างมีแหล่งน้ าสายหลักส าคัญ จ านวน 10 สาย ดังนี้ 

   1. คลองขุดมหาสวัสด์ิ  2. คลองปลายบาง 
   3. คลองบางนา   4. คลองยายส่อน 
   5. คลองผู้ใหญ่ฮง   6. คลองพระยาสงคราม 
   7. คลองหลังวัดใหม่ผดุงเขต 8. คลองจีนบ่าย 
   9. คลองขุนเจน   10. คลองบ่อรถ 
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1.5 ข้อมูลกลุ่มชุดดิน  ความเหมาะสมของดินและคุณภาพของดิน 

  ลักษณะของดินในต าบลศาลากลางมีชุดดิน 2 ชุด คือ กลุ่มชุดดินท่ี 2 กลุ่มชุดดินท่ี 3 และกลุ่ม
ชุดดินท่ี 8 ซึ่งมีรายละเอียดของชุดดินดังนี้ 

  กลุ่มชุดดินท่ี 2  
ลักษณะเด่น     

  กลุ่มดินเหนียวลึกมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก อาจพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของ
สารประกอบก ามะถันลึกกว่า 100 ซม. จากผิวดิน การระบายน้ าเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

แนวทางการจัดการ   

  ปลูกข้าว ไถพรวนขณะท่ีดินมีความช้ืนท่ีเหมาะสม ลดและควบคุมความเป็นกรดจัดมากของดิน
ด้วยวัสดุปูน 500 กิโลกรัม/ไร่ หว่านให้ท่ัวแปลงปลูก ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3 - 4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด 
(หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4 - 6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50 - 70 วัน ปล่อยท้ิงไว้ 1 - 2 สัปดาห์) 
ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด า 35 - 40 วัน พัฒนาแหล่งน้ าไว้
ใช้ในช่วงท่ีข้าวขาดน้ าหรือท านาครั้งท่ี 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว ไถกลบตอซังและท าร่อง
แบบเต้ีย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2 - 3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า 

    ปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6 - 8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0 - 1.5 เมตร ลึก 0.5 - 1.0 
เมตร มีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ ก่อนยกร่อง ควรแยกหน้าดินมาทับบนดินท่ีขุดมาจากร่องคูน้ า หว่านวัสดุปูน 500 
กิโลกรัม/ไร่ บนสันร่องและร่องคูน้ า ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2 - 3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20 - 35 
กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับวัสดุปูน 5 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ใช้
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตามชนิดพืชท่ีปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าใน
แปลงปลูก ไว้ใช้ในช่วงท่ีพืชขาดน้ า ล้างและควบคุมไม่ให้ดินเกิดกรดเพิ่มขึ้น เมื่อดินเป็นกรดเพิ่มขึ้น หว่านด้วย
วัสดุปูน 500 กิโลกรัม/ไร่ 

ปัญหา 

  ดินเป็นกรดจัดมาก ท าให้เกิดการตรึงธาตุอาหารและปลดปล่อยสารท่ีเป็นพิษต่อพืช โครงสร้ าง
แน่นทึบ ดินแห้งแข็งและแตกระแหง ท าให้ไถพรวนยาก คุณภาพน้ าเป็นกรดจัดมาก ขาดแคลนแหล่งน้ าจืด และ
น้ าท่วมขังในฤดูฝน ท าความเสียหายกับพืชท่ีไม่ชอบน้ า 
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  กลุ่มชุดดินที่ 3 
ลักษณะเด่น    

  กลุ่มดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนน้ ากร่อย อาจพบช้ันดินเลนของตะกอนน้ าทะเลท่ีไม่มี
ศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดก ามะถันภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง 
การระบายน้ าเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 

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
ภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตามชนิดพืชท่ีปลูก พัฒนาแหล่งน้ า
และจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 

ปัญหา 

  โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็งและแตกระแหง ท าให้ไถพรวนยาก บางพื้นท่ีอาจพบช้ันดินเลนท่ี
มีเกลือสะสมอยู่ในดินล่าง และน้ าท่วมขังในฤดูฝน ท าความเสียหายกับพืชท่ีไม่ชอบน้ า 

กลุ่มชุดดินท่ี 8  
ลักษณะเด่น    

  กลุ่มชุดดินท่ีมีการยกร่อง เพื่อเปล่ียนสภาพการใช้ท่ีดินจากนาข้าวเป็นพืชผักหรือไม้ผล ท าให้
ลักษณะและสมบัติดินในแต่ละพื้นท่ีไม่สม่ าเสมอ ขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติดินเดิมก่อนมีการยกร่องและวิธีการ
เตรียมแปลงปลูก โดยท่ัวไปจะน าดินช้ันล่างท่ีมีโครงสร้างแน่นทึบ ความอุดมสมบูรณ์ต่ ามาก ช้ันดินท่ีเป็นกรด
รุนแรงมากหรือเป็นดินเค็มมาไว้ท่ีผิวดิน ท าให้ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช จ าเป็นต้องมีปรับปรุงดินด้วย
อินทรียวัตถุ แก้ไขความเป็นกรดรุนแรงมากหรือความเค็มของดิน ก่อนท่ีจะมีการปลูกพืช มีระบบป้องกันน้ าท่วม
และควบคุมระดับน้ าในร่องระหว่างแปลงปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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 1.6 แผนที่กลุ่มชุดดิน/กลุ่มชุดดินและความเหมาะสมของดิน 

 

     ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมพัฒนาท่ีดิน 
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 1.7 ระบบบริการพื้นฐาน 

 การคมนาคมขนส่ง 

 ทางบก มีเส้นทางสายส าคัญ ดังนี้ 

   เส้นทางหลัก มีถนนสายหลัก 2 สาย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท 
ได้แก่ ถนนบางกรวย – จงถนอม และถนนเลียบคลองขุดมหาสวัสด์ 

   เส้นทางลัดและสายรองท่ีใช้เป็นเส้นทางเช่ือมระหว่างถนนสายต่างๆ ได้แก่ ถนนท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท จ านวน 4 สาย ได้แก่ ถนนฉลองพระชนน์ 80 พรรษา ถนนพิชัย ถนน
ฉลองนนท์ 456 ปี ถนนเลียบคลองขุดมหาสวัสด์ิและถนนจงถนอม – วัดต้นเชือก 

   ถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลศาลากลาง จ านวน 42 สาย 

 ทางน้ า มีเส้นทางคมนาคม 2 สาย ดังนี้ 

   คลองขุดมหาสวัสด์ิ  คลองนราภิรมย์ 

 1.8 การไฟฟ้า  ประชากรในพื้นท่ีต าบลศาลากลางใช้บริการไฟฟ้า จากส านักงานการไฟฟ้านครหลวง 
และส านักงานเขตบางใหญ่ 

 1.9 การประปา  ประชากรในพื้นท่ีใช้บริการน้ าประปา จากส านักงานการประปานครหลวง และ
ส านักงานเขตบางบัวทอง 

2. ข้อมูลด้านสังคม 

 2.1 จ านวนประชากรและครัวเรือน 

 ประชากรต าบลศาลากลาง มีประชากรรวม 7,408 คน แยกเป็นชาย 3,968 คน เป็นหญิง 
3,440 คน และมีจ านวนครัวเรือนท้ังหมด 3,717 ครัวเรือน  

ตารางแสดงจ านวนประชากรและครัวเรือน 
 

หมู่ที ่
 

ชื่อหมู่บ้าน 
 

จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

1 บ้านคลองบางนา 1,858 1,571 1,869 3,440 

2 บ้านประตูน้ าฉิมพลี 248 341 401 742 

3 บ้านศาลากลาง 2,592 1,526 1,733 2,259 

4 บ้านคลองขุดมหาสวัสด์ิ 1,228 1,353 1,468 2,821 

5 บ้านเจริญสุข 1,087 325 351 676 

6 บ้านนราภิรมย์ 479 775 735 1,610 

รวม 7,492 5,891 6,557 11,548 
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ตารางแสดงครัวเรือนเกษตรกร 
 

ล าดับ 
 

 

ชื่อหมู่บ้าน 

 

จ านวนครัวเรือนเกษตรกร 

 

ร้อยละจ านวนครัวเรือนเกษตรกร 

1 บ้านคลองบางนา 57 3.06 

2 บ้านประตูน้ าฉิมพลี 10 4.03 

3 บ้านศาลากลาง 165 6.36 

4 บ้านคลองขุดมหาสวัสด์ิ 128 10.42 

5 บ้านเจริญสุข 34 3.13 

6 บ้านนราภิรมย์ 66 13.78 

รวม 460  

ท่ีมา : ระบบจัดเก็บและน าเสนอข้อมูล ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

 2.2 สภาพทางสังคม  

 ด้านการบริหารงาน และสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ เทศบาลต าบลศาลากลาง นายกเทศมนตรีต าบลศาลา
กลาง เป็นผู้บริหารงาน 

ตารางแสดงรายชื่อผู้บริหารงานต าบลศาลากลาง 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายเฉลิมชัย โถน้อย นายกเทศมนตรีต าบลศาลากลาง 

2. นายจิระเดช สุขเกษม รองนายกเทศมนตรีต าบลศาลากลาง 

3. นางกัลยารัตน์ เทพพานิช รองนายกเทศมนตรีต าบลศาลากลาง 

4. นายบรรจง อินถนอม ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลศาลากลาง 

5. นายสนั่น ธนจ ารัส เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลศาลากลาง 
 

 ด้านการเมือง ต าบลศาลากลาง ประกอบไปด้วยสภาเทศบาลต าบลศาลากลาง ดังนี้ 

ตารางแสดงสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศาลากลาง 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายเจษฎา จันทรทัต ประธานสภาเทศบาลต าบลศาลากลาง  

2 นายสุชิน คล้ายสอน รองประธานสภาเทศบาลต าบลศาลากลาง  

3 นายขันติ ม่วงทวี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศาลากลาง เขต 1 

4 นายไพรัช ธนวัตรพูลผล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศาลากลาง เขต 1 
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ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

5 นายอ าพล ต่ายค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศาลากลาง เขต 1 

6 นายแผน วันสิงห ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศาลากลาง เขต 1 

7 นายประเสริฐ ฤทธิก ากับการ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศาลากลาง เขต 2 

8 นายไพฑูลย์ คุ้มคร้าม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศาลากลาง เขต 2 

9 นายกิตติ แมงทับทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศาลากลาง เขต 2 

10 นายสุทิน สุขเกษม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศาลากลาง เขต 2 

11 นางประเพญ็ศรี นามพลกรัง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศาลากลาง เขต 2 

12 นายสุรินทร์ รักษายศ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศาลากลาง เขต 2 
 

 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  

ตารางแสดงรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อ าเภอเมืองนนทบุรี) 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายสมพงษ์ เม่นข า สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

2. นายเสน่ห์ รุ่งสว่าง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 
 

 คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลศาลากลาง 

ตารางแสดงรายชื่อคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลศาลากลาง 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายสมยศ ชมไพบูลย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลศาลากลาง 

2. นายสุธี คงกล่อม คณะผู้ปฏิบัติงาน 

3. นายผดุงศักดิ์ ดิสดี คณะผู้ปฏิบัติงาน 

4. นายแผน วันสิงห์ คณะผู้ปฏิบัติงาน 

5. นายประทุม พุ่มช้าง คณะผู้ปฏิบัติงาน 

6. นายสุชาติ ศรีสวัสด์ิ เลขานุการคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลศาลากลาง 
 

 2.3 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

 ด้านศาสนา ประชากรต าบลศาลากลางส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 

  วัดใหม่ผดุงเขต หมู่ท่ี 3   วัดป่ามณีกาญจน์   หมู่ท่ี 3 
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 ประเพณีและวัฒนธรรม  

  ต าบลศาลากลางยังคงส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีดังเดิมไว้ โดยเฉพาะประเพณีท่ี
ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดี ได้แก่ 

  -  ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาของชาวต าบลศาลากลางโดยร่วม
จัดงานวันเข้าพรรษาประจ าทุกปี 

  -  ประเพณีแข่งเรือพายออกพรรษา เป็นประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาของชาวต าบลศาลา
กลางโดยจัดขึ้นในช่วงออกพรรษาของทุกปี ณ บริเวณคลองมหาสวัสด์ิ 

  -  ประเพณีอุปสมบท บรรพชาและบวชศีลจาริณี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 2.4 การศึกษา 

 ข้อมูลด้านสถานศึกษาภายในต าบลศาลากลาง 

  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน  2  แห่ง 

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต  หมู่ท่ี 3 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา  หมู่ท่ี 6 

  2. โรงเรียนประถมศีกษา   จ านวน  2  แห่ง 

   โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต  หมู่ท่ี 3 
   โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา  หมู่ท่ี 6 

  3. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ จ านวน  1  แห่ง 

  4. ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน  2  แห่ง 

 2.5 สาธารณสุข 

  สถานีอนามัยประจ าต าบล   จ านวน  1  แห่ง  ได้แก่ 
   สถานีอนามัยต าบลศาลากลาง 
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 2.6 กลุ่มอาชีพเกษตรกร 

  ต าบลศาลากลาง มีกลุ่มเกษตรกร จ านวน 5 กลุ่ม ดังนี้ 

ชื่อ ประเภท ลักษณะ จ านวน
สมาชิก (คน) 

กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 
 

กลุ่มส่งเสริมอาชีพผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านคลองจีนบ่าย 
 

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 
 

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 
 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศาลากลางรักษ์พัฒนา 
 

กลุ่มธรรมชาติ 
 

กลุ่มธรรมชาติ 
 

กลุ่มธรรมชาติ 
 

กลุ่มธรรมชาติ 
 

กลุ่มธรรมชาติ 
 

กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 
 

กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 
 

กลุ่มเยาวชนยุวเกษตรกร 
 

กลุ่มเยาวชนยุวเกษตรกร 
 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

20 
 

12 
 

48 
 

15 
 

8 

 

 2.7 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 ต าบลศาลากลาง มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 1 กลุ่ม ดังนี้ 
 

รหัสทะเบียน 
 

 

ชื่อ 
 

ที่ต้ัง 
 

เบอร์โทรศัพท ์

1-12-02-09/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศาลากลางรักษ์พัฒนา เลขที่ 139 ม.3   
ต.ศาลากลาง  
อ.บางกรวย  
จ.นนทบุรี 

029851934 

 

 2.8 รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 ต าบลศาลากลาง มีรายช่ือผู้ท่ีได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

 
ชื่อ 
 

 
ชื่อผลิตภัณฑ์ มผช. 

 

เลขที่ใบรับรอง 
 

 

วันที่ออก
ใบรับรอง 

 

ใบรับรอง
หมดอายุ 

นางจิตตรัตน์  รุ่งเช้า 
89/16 ม.6 ซอยหมู่บ้านไม้อิงธาร 
ถ.บางกรวย – จงถนอม ต.ศาลา
กลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
11130  
โทร. 083-5563455 
ออกใบรับรองโดยส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 
 

เครื่องประดับลงยาสี 
420/2547 
 
 
 

 

28-1/420 (นบ) 
 
 
 
 

21 ก.ย. 2560 
 
 
 
 
 

 

20 ก.ย. 2563 
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 2.9 สินค้า OTOP 
  ต าบลศาลากลาง มีผู้ผลิตสินค้า OTOP ดังนี ้

 

รหัส OTOP/
รหัสสินค้า 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
 

ปี 
 

สถานที่จ าหน่าย 
 

เบอร์โทรศัพท ์

12020003112616 

 
 

 

 

120201115201 

 

 

 

 

120209-A01 

 

 

120209-B01 

 

งานประดิษฐ์จากผ้า 
“บายศรีผ้า” 

 
 

 

 

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
“สเปรย์ไล่เห็บหมัด” 

 

 

 

ผลผลิตทางการเกษตร 

“ผักปลอดสารพิษ” 

 

ผลผลิตทางการเกษตร 
“ดอกบัว” 

2555 

 

 
 

 

2552 

 

นางสาวปัญจรัชญ์ ศรพรหม 
11/6 ม.5 ซอยเปี่ยมสุข ต.ศาลา
กลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
11130 

 

บริษัท นันทกฤษณ์ เทรดด้ิง จ ากัด 
4/194 คลองปลายบาง หมู่ 1 วัด
ศรีประวัติ กาญจนาภิเษก ต าบล
ศาลากลาง อ าเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี 11130 
 

กลุ่มผักปลอดสารพิษ 
67/7 ม.3 บ้านศาลากลาง ต.ศาลา
กลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
 

กลุ่มท านาบัว 
44 ม.6 บ้านคลองนราภิรมย์ ต.
ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

087 9102187 

 

 

 

02 8325084 

 

 

 

 

02-4477454 

 

 
02-4477062 

 

3. ข้อมูลทางชีวภาพ 

 3.1 พันธุ์พืชที่ปลูก / พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ การใช้พื้นท่ีในการเพาะปลูกต าบลศาลากลาง แบ่งได้ดังนี้
   ระบบการผลิตพืช พันธุ์พืชท่ีปลูกในต าบลศาลากลางมีการปลูกพืช 3 ชนิด คือ พืชผัก ไม้ผล 
และไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งไม้ผลท่ีมีช่ือเสียงคือ ได้แก่ บัว กล้วยไม้ มะลิ ชวนชม ผักกวางตุ้ง ผักกาดหอม เป็นต้น  

   ไม้ดอกไม้ประดับ  มีการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับจ าหน่ายอยู่ใกล้แหล่งจ าหน่าย 
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  พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ สภาพการเล้ียงสัตว์ในท้องท่ีต าบลศาลากลาง ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลานิล 
ปลาแรด เป็นต้น โดยใช้พื้นท่ีในร่องสวนท่ีปลูกผักหรือนาบัวในการเล้ียงปลา 

 
 

 3.2 ระบบการผลิต 

  ไม้ผล การปลูกพืชต่าง ๆ  ในต าบลศาลากลาง ส่วนใหญ่เป็นพืชผักท่ีปลูกกินตามฤดูกาลหรือ
ปลูกตลอดปีส่วนมากผักทุกชนิดปลูกได้ตลอดปี  
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ปฏิทินกิจกรรมในการดูแลการปลูกพืช 

 
ชนิดพืช 

 
ม.ค 

 

 
ก.พ 

 
มี.ค 

 
เม.ย 

 
พ.ค 

 
มิ.ย 

 
ก.ค 

 
ส.ค 

 
ก.ย 

 
ต.ค 

 
พ.ย 

 
ธ.ค 

ไม้ผล 
 

            

ไม้ดอกไม้ประดับ             

พืชผัก             

ปศุสัตว์             

ประมง             
 

3.3 เทคโนโลยีการผลิต (การใส่ปุ๋ยและสารเคมี ฯลฯ) 

   การท าสวนแบบธรรมชาติ ชาวสวนส่วนใหญ่จะค านึงถึงต้นทุนในการผลิตเพราะว่ารายได้ของ
การท าสวนแบบธรรมชาติค่อนข้างต่ า ชาวสวนใช้เทคโนโลยีชาวบ้านเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ทางธรรมชาติ 
ซึ่งบางส่วนไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลย ท าให้ผลไม้มีรสชาดดีแตกต่างจากท่ีอื่น ผลไม้ของพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีส่วนใหญ่มี
ช่ือเสียงในเรื่องคุณภาพ  และเป็นท่ีต้องการของคนท่ีมีฐานะแม้ผลผลิตจะได้ปริมาณท่ีน้อย แต่มูลค่าของผลผลิตท่ี
ไม่มีต้นทุนในการผลิตต่ า การปลอดภัยจากสารพิษก็เป็นท่ีต้องการของตลาดส่วนหนึ่งเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่
ไม่ใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชเนื่องจากใช้หลักการธรรมชาติ คือใช้แมลงฆ่าแมลง 

 3.4 เทคนิควิธีการผลิต 

   ใช้วิธีการผลิตแบบด่ังเดิม คือ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสืบสานจากบรรพบุรุษ ได้แก่ การยกร่อง
สวนเพื่อการระบายน้ า และยังสามารถท ากิจกรรมทางการเกษตรในพื้นท่ีได้มากกว่า 1 อย่าง 

การใช้แรงงานเคร่ืองจักรกลการเกษตรและปัจจัยการผลิต 

 เครื่องพ่นยา 
 เครื่องตัดหญ้า 
 เครื่องสูบน้ า 
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 3.5 ข้อมูลการตลาด (วิถีการตลาด  แหล่งรับซ้ือผลผลิต) 

วิถีการตลาดพืชผัก 

 

 

 

 

   

 

 

 

วิธีการตลาดไม้ดอก ไม้ประดับ 
 

 

 

 

 

 

 

 3.5 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

  1. การยกร่องเกษตรกรที่ท าปลูกผักจะยกร่องเพื่อควบคุมระบบน้ าและป้องกันน้ าท่วม 
  2. การสาดเลนเกษตรกรจะสาดเลนหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อท าให้ร่องสวนสะอาดและได้
ปุ๋ยจากใบไม้ท่ีตกลงไปในร่องสวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

เกษตรกรผู้ผลติ ตลาดพืชผกัประจ าจงัหวดั ผู้บริโภค 

ตลาดขายสง่พืชผกัในจงัหวดั 

พอ่ค้าท้องถิ่น ตลาดพืชผกัในท้องถิ่น 

พอ่ค้าปลีก 

ผู้บริโภค 

ผู้บริโภค 

เกษตรกรผู้ผลิต 

พ่อค้าคนกลาง ตลาดจตุจักร 

ผู้บริโภค 

ตลาดจังหวัดใกล้เคยีง 
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4. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

  ต าบลศาลากลาง ปัจจุบันมีการจัดสรรพื้นท่ีเพื่อก่อสร้างอาคารท่ีอยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรร 
โรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการธุรกิจเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก ท าให้พื้นท่ีการเกษตรของต าบลลดลง 
ในขณะท่ีธุรกิจต่างๆ การขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นพื้นท่ีหนึ่งท่ีเป็นแหล่งรายได้ของ
ประชาชนภายในต าบลและต าบลใกล้เคียง 

  การพาณิชยกรรม สถานประกอบการและธุรกิจท่ีส าคัญ รวม 41 ราย ได้แก่ 

หมู่ที ่ จ านวน 
(ราย) 

รายละเอียด 

1 4 1. บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง  ท่ีอยู่ 48/15 หมู่ท่ี 1 กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย 
ซีเมนต์ หรือวัตถุคล้ายคลึง 

2. นายมนัส  ขันติยะการุณ  ท่ีอยู่ 4/208 หมู่ท่ี 1 กิจการปะยาง เช่ือมยางจักรยานยนต์ 

3. นายชอบ  ศรีฤกษ์   ท่ีอยู่ 42/7 หมู่ท่ี 1 กิจการการขนส่ง ก๊าซบรรจุถัง จ านวนไม่เกิน 
20 ถัง 

4. นายณัฐดนัย  ล่ิวเฉลิมวงศ์   ท่ีอยู่ 28/14 หมู่ท่ี 1 กิจการร้านเสริมสวย 
 

2 2 1. บริษัท เฟิร์มซัพพลาย จ ากัด  ท่ีอยู่ 68 หมู่ท่ี 2 กิจการโกดัง 

2. บริษัท ที.เค.อาร์ อุตสาหกรรม จ ากัด  ท่ีอยู่ 36/12 หมู่ ท่ี 2 กิจการผลิตโลหะเป็น
เครื่องมือ เครื่องจักร โดยใช้เครื่องจักร 
 

3 12 1. นายสุรพงษ์  สุวรรณวิน  ท่ีอยู่ 127/12 หมู่ท่ี 3 กิจการพ่นสีโดยใช้เครื่องจักรท่ีมีก าลัง
รวมกันเกิน 5 แรงม้า 

2. นางฮิมเม็ง แซ่โค้ว  ท่ีอยู่ 127/4 หมู่ท่ี 3 กิจการผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุท่ี
คล้ายคลึง 

3. นายสันติ  ธนมักมีชัย (บริษัท เอส.ที..ออเลนตัส จ ากัด)  ท่ีอยู่ 123/29 หมู่ท่ี 3 กิจการ
ผลิตแชมพู 

4. นางอัจฉรี  ศรีเอี่ยม  ท่ีอยู่ 127/1 หมู่ท่ี 3 กิจการการสะสม การขนส่งน้ ามันปิโตเลียม
ไม่เกิน 500 ลิตร 

5. นายทองใบ  ผลชูช่ืน  ท่ีอยู่ 94/9 หมู่ท่ี 3 กิจการการสะสม การขนส่งน้ ามันปิโตเลียมไม่
เกนิ 500 ลิตร 

6. นายธนคร  บุญสงเคราะห์  ท่ีอยู่ 70/2 หมู่ท่ี 3 กิจการการสะสม การขนส่ง ก๊าซบรรจุ 
จ านวนไม่เกิน 20 ถัง ร้านขายของช าแก๊ซหุงต้ม 

7. นายธนาดล  บุญสงเคราะห์  ท่ีอยู่ 70/2 หมู่ท่ี 3 กิจการการสะสม การขนส่งน้ ามันปิโต
เลียมไม่เกิน 500 ลิตร 
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หมู่ที ่ จ านวน 
(ราย) 

รายละเอียด 

3 

(ต่อ)  

12 8. นายขันติ  ม่วงทวี  ท่ีอยู่ 32/3 หมู่ท่ี 3 กิจการการสะสม การขนส่ง ก๊าซบรรจุถัง จ านวน
ไม่เกิน 20 ถัง และการสะสม การขนส่งน้ ามันปิโตเลียมเกิน 500 ลิตร 

9. นายปุณยนุช  เปงน้อย  ท่ีอยู่ 149 หมู่ท่ี 3 กิจการการสะสมซีเมนต์ หินทราย หรือวัตถุท่ี
คล้ายคลึง ต้ังแต่ 5,001 – 10,000 กิโลกรัม 

10. นางสุมมา  มาลัย  ท่ีอยู่ 36/2 หมู่ท่ี 3 กิจการการสะสม การขนส่ง ก๊าซบรรจุถัง 
จ านวนไม่เกิน 20 ถัง และการสะสม การขนส่งน้ ามันปิโตเลียมไม่เกิน 500 ลิตร 

11. บริษัท สุปราณี 1995 จ ากัด  ท่ีอยู่ 15/15 หมู่ท่ี 3 การผลิตสบู่ ผงซักฟอก โดยใช้
เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า 

12. นายส ารวม  แสงนาค  ท่ีอยู่ 82 หมู่ท่ี 3 กิจการการสะสม การขนส่ง ก๊าซบรรจุถัง 
จ านวนไม่เกิน 20 ถัง และการสะสม การขนส่งน้ ามันปิโตเลียมไม่เกิน 500 ลิตร 
 

4 14 1. นางสุวรรณ  โพธิ์แดง  (สมานยนต์)  ท่ีอยู่ 44/5 หมู่ท่ี 4 กิจการท่ีเกี่ยวข้องกับยานยนต์
การเคาะ การปะผุ การพ่นสี 

2. นายสมโมท  นิมิตสิทธิกุล  (บริษัท เข็มทองรุ่งเรือง คอนกรีต)  ท่ีอยู่ 44/14 หมู่ท่ี 4 
กิจการการผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 

3. นายทศพร  อุ่นให้ผล  (ร้านโอ้การช่าง)  ท่ีอยู่ 44/16 หมู่ท่ี 4 กิจการปะ การเช่ือมยาง 
จักรยาน จักรยานยนต์ 

4. นายบุญช่วย จ่างแสง ท่ีอยู่ 69/9 หมู่ท่ี 4 กิจการการสะสม การขนส่งน้ ามันปิโตรเลียม
ไม่เกิน 500 ลิตร 

5. นางอาภรณ์  กากระจ่าง  ท่ีอยู่ 40/471 หมู่ท่ี 4 กิจการการสะสม การขนส่งน้ ามัน
ปิโตรเลียมไม่เกิน 500 ลิตร 

6. นายสมบัติ  อยู่ร า  ท่ีอยู่ 47/6 หมู่ท่ี 4 กิจการทาสีตู้ ATM และซ่อมแซม 

7. นายศราวุธ  จิตรานุวัฒน์  (บริษัท จี บ๊อกซ์ 52 จ ากัด)  ท่ีอยู่ 67/5 หมู่ท่ี 4 กิจการการ
ผลิตพลาสติกโดยใช้เครื่องจักร 

8. นายขวัญชัย  จารุไพบูลย์  ท่ีอยู่ 23/9 หมู่ท่ี 4 กิจการการสะสม การขนส่ง ก๊าซบรรจุถัง 
จ านวนไม่เกิน 20 ถัง การสะสม การขนส่งปิโตรเลียมไม่เกิน 500 ลิตร 

9. นายกิตติโรค  แซ่เตีย  ท่ีอยู่ 48/11 กิจการการสะสม การขนส่ง ก๊าซบรรจุจ านวนไม่เกิน
20 ถัง 

10. นายนิกร  ทรัพย์งาม  ท่ีอยู่ 40/469 หมู่ท่ี 4 กิจการการสะสม การขนส่ง ก๊าซบรรจุถัง 
จ านวนไม่เกิน 20 ถัง และการสะสม การขนส่งน้ ามันปิโตเลียมไม่เกิน 500 ลิตร 
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หมู่ที ่ จ านวน 
(ราย) 

รายละเอียด 

4 
(ต่อ) 

14 11. บริษัท สินถาวรกงการ จ ากัด  ท่ีอยู่ 88 หมู่ท่ี 4 กิจการโกดัง 

12. นางบุญนา  ประมวลวงศ์  ท่ีอยู่ 21 หมู่ท่ี 4 กิจการการสะสม การขนส่งปิโตรเลียมไม่
เกิน 500 ลิตร 

13. นายพัชรพล  ประมาลวงศ์  ท่ีอยู่ 21 หมู่ท่ี 4  กินการการปะ การเช่ือมยาง จักรยาน 
จักรยานยนต์ 

14. นายสมศักดิ์  สุวรรณสาร  (บริษัท เจ พี เอ็น ดีไซด์) ท่ีอยู่ 30/22 หมู่ท่ี 4 กิจการการ
ประดิษฐ์ไม้เป็นส่ิงของด้วยเครื่องจักร 
 

5 3 1. นายสุทิน  ปั้นสมบถ  ท่ีอยู่ 28/3 หมู่ท่ี 5 กิจการเสริมสวยหรือแต่งผม 

2. นายพิน  สุขเกษม  ท่ีอยู่ 3 หมู่ท่ี 5 กิจการการสะสม การขนส่งน้ ามันปิโตรเลียม 

3. บริษัท แมสอัพ จ ากัด ท่ีอยู่ 29 หมู่ท่ี 5 กิจการโกดัง 
 

6 6 1. นางสาวลักษมี  ชมเยี่ยม  ท่ีอยู่ 27 หมู่ท่ี 6 กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต์การเคาะ การปะผุ 
การพ่นสี 

2. นายสามารถ  ตรีพงษสกุล  ท่ีอยู่ 74/6 หมู่ท่ี 6 กิจการเสริมสวยหรือแต่งผม 

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คีสโซ่  ท่ีอยู่ 74/9 หมู่ท่ี 6 กิจการการประดิษฐ์เครื่องใช้ด้วยยาง ยาง
เทียม พลาสติก เซลลูลอยต์ 

4. นายขจิต  พรพิบูลย์  (โรงงานน้ าแข็งศาลายา)  ท่ีอยู่ 64/4 หมู่ท่ี 6 กิจการการผลิต
น้ าแข็งโดยใช้เครื่องจักร 

5. นายภูมินันท์  วงษ์อัษฎาวราวุธ  ท่ีอยู่ 38/1 หมู่ท่ี 6  กิจการสะสม การขนส่งน้ ามัน
ปิโตรเลียมไม่เกิน 500 ลิตร 

6. นายอัครเดช  เวทนิสัย  ท่ีอยู่ 75/5 หมู่ท่ี 6 กิจการผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ช าระ
ล้างต่างๆ โดยไม่ใช่เครื่องจักร 
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 จ านวนร้านขายของช า 

หมู่ที่  จ านวน 

1 5 ร้าน 

2 1 ร้าน 

3 10 ร้าน 

4 12 ร้าน 

5 3 ร้าน 

6 6 ร้าน 
 

 4.1 รายได้นอกภาคเกษตรกรรม 

  รายได้นอกภาคเกษตร ได้แก่ รายได้จากเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน รายได้จากการค้าขาย
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม/บริการ รายได้อื่นๆ เช่น ค่าเช่า ลูกหลานส่งเงินมาให้ ดอกเบ้ียเงินฝาก เป็นต้น  

 4.2 แรงงานและการเคลื่อนย้ายแรงงาน 

  แรงงานในครัวเรือนส าหรับภาคเกษตรกรรมจะมีน้อยลงมาก เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมในพื้นท่ี
ต าบลมีมากขึ้นและมีการจ้างแรงงานท่ีแน่นอนได้รับรายได้ประจ าดีกว่าภาคเกษตรกรรม จึงท าให้แรงงานเปล่ียน
ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ในส่วนทางภาคการเกษตรต้องหาเครื่องจักรกลเข้ามาทดแทนแรงงานให้มากขึ้น 

 4.3 แหล่งเงินทุน 

   เกษตรกรในต าบลศาลากลางเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่ และสมาชิกธนาคารเพื่อ
การเกาตรและสหกรณ์การเกษตร ท าให้เกษตรกรมีแหล่งเงินทุนท่ีจะกู้ยืมได้ และมีเกษตรกรบางส่วนน าปุ๋ย ยามา
ใช้ก่อนและหักหลังจากได้ผลผลิต บางส่วนกู้ตามสถาบันทางการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เป็นต้น 

แหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตร 
 

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   

  สหกรณ์การเกษตร 
  ธนาคารพาณิชย์ ท้ังของรัฐบาลและเอกชน   

  กองทุนหมู่บ้าน 
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ตารางข้อมูลสหกรณ์การเกษตรอ าเภอบางกรวย 

 

ล าดับ 
 

 

ชื่อสหกรณ์ 
 

ประเภทสหกรณ์ 
 

จ านวนสมาชิก 
(ราย) 

1. 
2. 

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

สหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์การเกษตร 

1,294 ราย 
5,414 ราย 

ท่ีมา : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 
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ส่วนท่ี 3 

ปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนา 

สถานการณ์ทางการเกษตรของต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีพื้นท่ีท้ังหมด 
9,240 ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกร 460 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 6.14 ของครัวเรือนท้ังหมด ประชากรส่วนใหญ่
ของต าบลศาลากลางโดยท่ัวไปเป็นชาวสวน บางส่วนรับราชการ รัฐวิสาหกิจ และเป็นพนักงานบริษัท รายได้เฉล่ีย 
35,000 บาทต่อปี เกษตรกรมีท่ีดินเป็นกรรมสิทธิ์เป็นของตนเองร้อยละ 68 และร้อยละ 32 เป็นท่ีเช่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่ท าสวนผัก และไม้ดอกไม้ประดับในหมู่ท่ี 1 - 5 และท านาบัวในหมู่ท่ี 6 เกษตรกรในต าบล
ศาลากลางมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อยกระดับสถานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น ซึ่งต าบล
ศาลากลางมีแหล่งน้ าธรรมชาติ และแหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้นเช่ือมต่อในพื้นท่ีหลายสาย และเป็นจุดระบายน้ าจากพื้นท่ี
ลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งแหล่งน้ าเป็นปัจจัยธรรมชาติเอื้ออ านวยในการท าการเกษตร แมพ้ื้นท่ีของต าบลจะมีอาณา
เขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร แต่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน 

จากโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลและการพัฒนาเป็นเกษตร
อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พิจารณาคัดเลือกต าบลท่ีมีความพร้อม
มีศักยภาพและพร้อมท่ีจะท 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 2 เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ ต าบลมหาสวัสด์ิ 
อ าเภอบางกรวย เป้าหมายต าบลศาลากลาง ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 20 ราย เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท่ีดีโดย
ต้ังอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและรอบด้าน 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  
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ และจ าแนกข้อมูลรายละเอียดของประเด็นปัญหาหลัก 
5 เรื่อง ประกอบด้วย ปัญหาหนี้สิน ปัญหาท่ีดินท ากิน ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ปัญหาสวัสดิการ สิทธิ
เกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรมและปัญหาราคาสินค้าเกษตร 

 
 
 
 



แผนพฒันาเกษตรกรรมระดบัต าบลศาลากลาง 

ต ำบลศำลำกลำง อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 

23 

 

ปัญหาและความต้องการเกษตรกร 

  จากการส ารวจ/เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีส าคัญเกี่ยวข้องกับการเกษตรในต าบลศาลากลาง อ าเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีดังนี้ 

 

ปัญหา 
 

 

สาเหตุ 
 

แนวทางการพัฒนา 

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

   ต้ืนเขิน 
 

 

 

 

- น้ าเน่าเสียจากหมู่บ้านจัดสรร, 
โรงงานอุตสาหกรรม  
- น้ าท่วมขังเนื่องจากพื้นท่ีเป็นท่ีราบ
ลุ่ม และคลองสาธารณะท่ีต้ืนเขิน 
- 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. ต้นทุนการผลิตสูง 

 
 

 

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

- ปรับแนวคิดของเกษตรกรให้เปล่ียนมาท า
การเกษตรอินทรีย์/ชีวภาพ  
- จัดอบรมความรู้ในการท าการเกษตรตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้ปัจจัย
การผลิตท่ีถูกต้องและเหมาะสม  
 

3. ผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่ า 

 

 

- ขาดการรวมกลุ่มผลผลิตทางการ
เกษตร 
- ขาดการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 
- ผลผลิตล้นตลาด และไม่มีมาตรฐาน
รับรอง 
- ขาดความรู้ ความเข้าใจในการวาง
แผนการปลูก การปรับปรุงบ ารุงดิน
ตรวจวิเคราะห์ดิน และวางแผนการ
ผลิตสินค้าเกษตร 
 
 

- จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกร
ในการวางแผนการประกอบอาชีเกษตรกรรม
ให้ผลผลิตมีคุณภาพ ปลูกพืชท่ีทนน้ าเค็ม และ
เหมาะสมกับพื้นท่ี 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร โดยแบง่พื้นท่ี
เพื่อท า การผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลคุณภาพดีชุมชน 
เช่น ส้มซ่า มะกรูดหวาน เป็นต้น จ าหน่ายใน
ชุมชน/พื้นท่ีใกล้เคียง โดยใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่
ในชุมชน 
 
 

4. สวัสดิการ สิทธิและ
การไม่ได้รับความเป็น
ธรรม 

- ขาดสวัสดิการในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

- จัดต้ังกองทุนสวัสดิการเกษตร 
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  สรุปผลของการรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะของเกษตรกร รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐท่ี
รับผิดชอบการรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะของเกษตรกร ต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย 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. ด้านราคาผลผลิต
ตกต่ า 

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
    - เพื่อวางแผนการประกอบอาชีเกษตรกรรมให้ผลผลิตมีคุณภาพ ปลูกพืชท่ีทน
น้ าเค็ม และเหมาะสมกับพื้นท่ี 
    - เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร โดยแบง่พื้นท่ีเพื่อท า การผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผล
คุณภาพดีชุมชน เช่น ส้มซ่า มะกรูดหวาน เป็นต้น จ าหน่ายในชุมชน/พื้นท่ีใกล้เคียง 
โดยใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในชุมชน 

2. สนับสนุนจัดต้ังแหล่งรวบรวมผลผลิตและจ าหน่ายผลผลิตในชุมชน 
 

3. ด้านต้นทุนการผลิต 1. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
    - เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและปรับแนวคิดของเกษตรกรให้เปล่ียนมาท า
การเกษตรอินทรีย์/ชีวภาพ ให้ประสบความส าเร็จ เช่น การจัดท าปุ๋ยหมักชีวภาพ
และปุ๋ยพืชสด 
    - เพื่อให้ความรู้ในการท าการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้
ปัจจัยการผลิตท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
 

4. ด้านสวัสดิการ สิทธิ
และการไม่ได้รับความ
เป็นธรรม 

1. จัดต้ังกองทุน 
    - เพื่อแสวงหาแหล่งทุนหรืองบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับผลกระทบของการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น เครื่องจักรทางการเกษตร เพื่อน าเอาก าไรกิจกรรม
ดังกล่าวมาเป็นกองทุนส าหรับจัดสวัสดิการให้แก่เกษตรกร 
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แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  จากการวิเคราะห์ข้อมูล ท้ัง
จากข้อมูลพื้นท่ีท่ีได้รวบรวมจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลท่ีได้จากการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภา
เกษตรกรระดับอ าเภอ/ต าบล และรวบรวมความคิดเห็น โดยมีเกษตรกร ผู้น าเกษตรกร ผู้น าท้องถิ่น และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลของต าบลศาลากลาง จึงได้แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมต าบลศาลากลาง ดังนี้  

 

ประเด็นปัญหา 
 

 

แนวทางการพัฒนา/แก้ไขปัญหา 
 

ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
  - น้ าเสีย 
  - 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 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ าในชุมชนให้เป็นระบบ 
    3.2 เพื่อวางแผนการใช้น้ า และการบริหารจัดการน้ า ระหว่างเกษตรกรกับ
หน่วยงานภาครัฐ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นผู้ประสานงานหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
    3.3 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน/หน่วยงานภาครัฐ 
4. ขุดลอก คูคลอง และก าหนดพื้นท่ีท้ิงขยะและน้ าเสียให้เหมาะสม 
 

ปัญหาราคาสินค้าเกษตร 
  - ราคาผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่ า (พืชผัก, ไม้ผล, ไม้ดอกไม้
ประดับ) 
  - ต้นทุนการผลิตสูง 
 
 
 

1. รวมกลุ่มอาชีพ 
    1.1 ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มแต่ละประเภทให้เข้ามา
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
2. จัดอบรมใหแ้ก่เกษตรกร 
    2.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการปลูก การผลิต และการ
แปรรูป 
    2.2 เพื่อให้ความรู้และแนวทางพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ
การเกษตร ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้ปัจจัยการผลิตท่ีถูกต้อง
และเหมาะสม 
    2.3 เพื่อวางแผนพัฒนาแนวทางการประกอบอาชีพ การรวมกลุ่ม การ
พัฒนารูปแบบ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด 
3. จัดต้ังแหล่งรวบรวมผลผลิตและจ าหน่ายผลผลิตในชุมชน 
 

ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร 
และการไม่ได้รับความเป็นธรรม 
  - เกษตรกรขาดสวัสดิการใน
การประกอบอาชีพการเกษตร 

1. จัดต้ังกองทุนสวัสดิการเกษตรกร โดยแสวงหาแหล่งทุนหรืองบประมาณท่ี
เกี่ยวข้องกับผลกระทบของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น เครื่องจักรทาง
การเกษตร เพื่อน าเอาก าไรกิจกรรมดังกล่าวมาเป็นกองทุนส าหรับจัดสวัสดิการ
ให้แก่เกษตรกร 
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ส่วนท่ี 4 

แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
 

 
 

โครงการ 
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ด าเนินการ 

 
หน่วยงานที่
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โครงการขับเคล่ือน
การพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาแหล่ง
น้ าเพื่อการเกษตร  

เกษตรกรมีปัญหาในด้านน้ า 
ดังนี้ 
1. น้ าเน่าเสียจากหมู่บ้าน
จัดสรร, โรงงานอุตสาหกรรม  
2. น้ าท่วมขังเนื่องจากพื้นท่ีเป็น
ท่ีราบลุ่ม และคลองสาธารณะท่ี
ตื้นเขิน 
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 - 6 -สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
จังหวัด 
-ชลประทาน 
-อบต. 
-อบจ. 
-สภาเกษตรกร
จังหวัด 

 

 

 
 

โครงการ 
 
 

 
 

เหตุผล 

 
 

กิจกรรม 

 
 

กิจกรรมย่อย 

 
ระยะเวลาการด าเนินการ 

 

 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
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โครงการส่งเสริม
อาชีพของกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร  

เกษตรกรมีปัญหาในด้านการท า
การเกษตร ดังนี้ 
1. ขาดการรวมกลุ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 
2. ขาดการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 
3. ผลผลิตล้นตลาด และไม่มี
มาตรฐานรับรอง 
4. ขาดความรู้ ความเข้าใจใน
การวางแผนการปลูก และ
วางแผนการผลิตสินค้าเกษตร 

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 - 6 -สนง.เกษตรอ าเภอ 
-สนง.เกษตรจังหวัด 
-อบต. 
-อบจ. 
-สนง.กองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร 
-สภาเกษตรกรจังหวัด 
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โครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมแปร
รูปและ
อุตสาหกรรมอาหาร
ครบวงจร  

เกษตรกรมีปัญหาในด้านการท า
การเกษตร อันเนื่องมาจาก
ปัญหาด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ผลผลิตขาดมาตรฐานรับรอง 
2. ขาดการวางแผนการผลิตท่ีมี
คุณภาพและเหมาะสม 
 

1.เพิ่มศักยภาพ
ผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจชุมชน 
เกษตรกร 
2.เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตเกษตรแปรรูปท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 
3. เตรียมความพร้อม
เข้าสู่ระบบมาตรบาน
การผลิตสากล 

1. ส ารวจรวบรวมกลุ่มอาชีพ 
2. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร 
3. จัดอบรมให้ความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
เกษตรแปรรูปและการใช้บริการศุนย์ ICT ระดับ
จังหวัด 
4. ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการด าเนินธุรกิจ
เบ้ืองต้นโดยผู้เชี่ยวชาญ 
5. ทดสอบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สามารถเป้นรูปแบบท่ีไปใช้งานได้
จริง 

 

 

90
 ร

าย
 

90
 ร

าย
 

90
 ร

าย
 

90
 ร

าย
 หมู่ท่ี 1 - 6 -อบต. 

-สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด 
-กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 
-สภาเกษตรกรจังหวัด 
 

 

 
 

โครงการ 
 
 

 
เหตุผล 

 
กิจกรรม 

 
 
 

กิจกรรมย่อย 

 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 
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โครงการจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้การลดต้นทุน
ด้านการเกษตร 

เกษตรกรมีปัญหาในด้านการท า
การเกษตร อันเนื่องมาจาก
ปัญหาด้านต่างๆ ดังนี้ 
1.ต้นทุนการผลิตสูง 
  1.1 ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง 
เช่น สารเคมี ปุ๋ย ยา 
  1.2 เกษตรกรขาดความรู้ใน
การใช้ปัจจัยการผลิตท่ีถูกต้อง
และเหมาะสม 
  1.3 เกษตรกรขาดความรู้การ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
โดยน าเทคโนโลยี/นวตักรรมท่ี
ทันสมัยมาใช้ในการประกอบ
อาชีพ 
2.ราคาผลผลิตตกต่ า 
  2.1 เกษตรกรขาดการ
วางแผน 
  2.2 เกิดจาการระบาดของโรค
และแมลงศัตรูพืช  

 

1.ส่งเสริมการลด
ต้นทุนด้านการเกษตร 
2.ส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ 

 

1. รวมกลุ่มอาชีพ 
2. จัดอบรมให้แก่เกษตรกร 
    2.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการวาง
แผนการปลูก การผลิต และการแปรรูป 
    2.2 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและปรับ
แนวคิดให้เกษตรกรเปล่ียนมาท าการเกษตร
อินทรีย์/ชีวภาพ ให้ประสบความส าเร็จ 
    2.3 เพื่อใหค้วามรู้และแนวทางพัฒนาทักษะใน
การประกอบอาชีพการเกษตร ตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง และการใช้ปัจจัยการผลิตท่ี
ถูกต้องและเหมาะสม 
    2.4 เพื่อวางแผนพัฒนาแนวทางการประกอบ
อาชีพ การรวมกลุ่ม การพัฒนารูปแบบ การแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้
มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของ
ตลาด 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
(กล้วยไม้, บัว, พืชผัก) ให้ได้มาตรฐาน 
4. จัดตั้งแหล่งรวบรวมผลผลิตและจ าหน่าย
ผลผลิตในชุมชน 

1 
ศูน

ย ์

1 
ศูน

ย ์

1 
ศูน

ย ์

1 
ศูน

ย ์ หมู่ท่ี 1 - 6 -สนง.เกษตรอ าเภอ 
-สนง.เกษตรจังหวัด 
-อบต. 
-อบจ. 
-สถานีพัฒนาท่ีดิน
จังหวัด 
-พาณิชย์จังหวัด 
-สนง.กองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร 
-ธกส. 
-สภาเกษตรกรจังหวัด 
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โครงการ 
 
 

 
 

เหตุผล 

 
 

กิจกรรม 

 
 

กิจกรรมย่อย 

 
ระยะเวลาการด าเนินการ 

 

 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

25
61

 
 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

โครงการส่งเสริม
และผลักดันการ
จดัตั้งกองทุนเพ่ือ
สวัสดิการเกษตรกร  

เกษตรกรมีปัญหาในด้าน
สวัสดิการ สิทธิเกษตรกรและ
การไม่ได้รับความเป็นธรรม ดังนี้ 
1. เกษตรกรขาดสวัสดิการใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 

1.ขับเคล่ือนกองทุน
เพื่อสวัสดิการ
เกษตรกร 
 

1. จัดเวทีผลักดันนโยบายการจัดตั้งกองทุน 
2. จัดตั้งกองทุน 
3. จัดอบรมกิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เร่ือง
กองทุนเพื่อสวัสดิการเกษตรกร 
4. แสวงหาแหล่งทุนหรืองบประมาณท่ีเก่ียวข้อง
กับผลกระทบของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
    4.1 เพื่อน าผลก าไรดังกล่าวมาขับเคล่ือน
กองทุนสวัสดิการเกษตรกรให้แก่เกษตรกร 
    4.2 เพื่อเป็นเงินออมของเกษตรกร 
 
 

 

    หมู่ท่ี 1 - 6 - กองทุนออม
แห่งชาติ 
- หน่วยงานใน
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
-อบต. 
-อบจ. 
-สภาเกษตรกร
จังหวัด 
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ภาคผนวก 
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ภาพการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ/ต าบล เม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2560  
ณ ศูนย์เรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ ต าบลมหาสวัสด์ิ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  
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ภาพกิจกรรม 
การบูรณาการแก้ไขปัญหาเร่ืองปัญหาราคาสินค้าเกษตร 

 

  โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีด าเนินการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1. ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีส่งเสริมรวมกลุ่มการพัฒนาอาชีพ 
สร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการผลผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 
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  2. เทศบาลต าบลศาลากลางส่งเสริมให้กลุ่มน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 
จนเป็นวิถีชีวิต เพื่อสืบสานปรัชญาของพ่อ สานต่อสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน  
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