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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  

  ต าบลบางกร่างเป็นต าบลหนึ่งท่ีต้ังอยู่ฝ่ังตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งเช่ือถือกันว่าต้ังมา
ต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะปรากฏมีโบราณสถานสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ โบสถ์ อยู่หมู่ท่ี 4 วัดปราสาท 
ชาวบ้านก็ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามริมคลอง เพราะแต่ก่อนการคมนาคมใช้ทางเรือเป็นส าคัญ และชาวบ้านจะมีชุมชน
ต่างๆ บางส่วนต าบลบางกร่างนั้นเช่ือกันว่า ผู้ท่ีมาอยู่คนแรกช่ือว่า “กร่าง” โดยต้ังชุมชนท่ีปากคลอง ปัจจุบันคือ
ท่ีต้ังของหมู่ท่ี 2 เมื่อทางราชการแบ่งการปกครองออกเป็นต าบล จึงได้ต้ังช่ือเป็นต าบลบางกร่าง อ าเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
 

1. ข้อมูลทางกายภาพ 

 1.1 ที่ต้ังและอาณาเขต  

  ต าบลบางกร่าง ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดนนทบุรี และอยู่ทางฝ่ังตะวันตกของ
แม่น้ าเจ้าพระยา ห่างจากอ าเภอเมืองนนทบุรี 15 กิโลเมตร เนื้อท่ีของต าบลบางกร่าง อ าเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี มีขนาดพื้นท่ี 6.55 ตารางกิโลเมตร 4,094 ไร่ แบ่งเป็นเนื้อท่ีใช้ท าการเกษตร 2,000 ไร่ 
หมู่บ้านจัดสรร 300 ไร่ 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ  คลองอ้อมนนท์ และต าบลบางรักน้อย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  ทิศใต้     ติดต่อกับ  คลองบางกอกน้อย และต าบลบางขุนกอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ     เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ     ต าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
 

 1.2 ลักษณะสภาพภูมิประเทศ  

  ต าบลบางกร่างมีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบและเป็นท่ีดอนบางส่วนซึ่งจะอยู่บริเวณส่วนกลาง
ของต าบล และอยู่ชายฝ่ังตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา พื้นท่ีส่วนใหญ่ยังคงสภาพเป็นสวนผลไม้แบบสวนด้ังเดิม 
ประชากรนิยมปลูกสร้างท่ีอยู่อาศัยบนพื้นท่ีบริเวณริมคลองซอยในหมู่บ้าน แต่ในปัจจุบันสภาพการปลูกสร้าง
บ้านเรือนของเกษตรกรเปล่ียนไปจากเดิม ได้แก่การปลูกสร้างบ้านเรือนใกล้กับถนน เพราะมีความสะดวก 
เนื่องจากถนนมีการเช่ือมต่อกันภายในหมู่บ้าน ท้ัง 9 หมู่บ้าน 

 1.3 ลักษณะสภาพภูมิอากาศ 
   ต าบลบางกร่างมีอุณหภูมิร้อนช้ืนอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงเหนือ มี 3 ฤดู เนื่องจากลักษณะพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มมีความแตกต่างของระดับพื้นท่ีเพียงเล็กน้อย 
สภาพภูมิอากาศจึงค่อนข้างสม่ าเสมอตลอดพื้นท่ี 
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ภาพแสดงที่ต้ังและอาณาเขต ของต าบลบางกร่าง อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
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 1.4 แหล่งน้ า  ต าบลบางกร่างมีแหล่งน้ าธรรมชาติส าคัญ เช่น คลองธรรมชาติ คลองขนาดใหญ่  
ล ากระโดง ท้ังท่ีเกิดขึ้นเองและเกิดจากการขุดใหม่ ดังนี้ 

  คลองบ้านใหญ่ ไหลผ่านหมู่ท่ี  2    คลองวัดประชารังสรรค์   ไหลผ่านหมู่ท่ี  10 
  คลองตาแป๊ะ ไหลผ่านหมู่ท่ี  2    คลองตาแหยม    ไหลผ่านหมู่ท่ี  10 
  คลองตานวล ไหลผ่านหมู่ท่ี  2    คลองบางกอกน้อย   ไหลผ่านหมู่ท่ี  2,4,6,7 
  คลองตานุ่ม ไหลผ่านหมู่ท่ี  2    คลองบางนางเกริก   ไหลผ่านหมู่ท่ี  5 
  คลองตานุ่ม ไหลผ่านหมู่ท่ี  6    คลองบ้านกระเบ้ือง   ไหลผ่านหมู่ท่ี  4 
  คลองสวนโศก ไหลผ่านหมู่ท่ี  8,10   คลองวัดปราสาท   ไหลผ่านหมู่ท่ี  4 
  คลองวัดโบสถ์ดอนพรหม  ไหลผ่านหมู่ท่ี  8   คลองวัดแคใน    ไหลผ่านหมู่ท่ี  5 
  คลองขวัญเมือง ไหลผ่านหมู่ท่ี  3,9   คลองบางกร่าง    ไหลผ่านหมู่ท่ี  8,9,10 
 

 

ตารางผลคุณภาพน้ าผิวดินต าบลบางกร่าง 

แหล่งน้ า ค่าเฉลี่ยดัชนี
คุณภาพน้ า 

(WQI)1 

ประเภท
คุณภาพน้ า
ที่ตรวจพบ3 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่

แหล่งน้ าไหลผ่าน 

ค่าเฉลี่ยดัชนีบ่งชี้ปัญหา4 แหล่งก าเนิด
มลพิษที่เป็น
ปัญหาหลัก 

คลองบางกอกน้อย 
จ านวน 2 สถานี 

เสื่อมโทรม (55) ประเภทที่ 5 อบต.บางกร่าง ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (6.00) 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (81,778) 
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (19,978) 
แอมโมเนีย (1.04) 
 

ชุมชน
เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม 

คลองอ้อมนนท์ 
จ านวน 2 สถานี 

เสื่อมโทรม (42) ประเภทที่ 5 อบต.บางกร่าง ออกซิเจนละลายน้ า (3.77) 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (63,300) 
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (20,633) 
แอมโมเนีย (0.90) 

ชุมชน
เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม 

ท่ีมา : ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 6 (นนทบุรี) 

 1.5 ข้อมูลกลุ่มชุดดิน  ความเหมาะสมของดินและคุณภาพของดิน 

  ลักษณะของดินในต าบลบางกร่างส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวโดยมีชุดดิน 2 ชุด คือ ชุดดินบางกอก  
และชุดดินธนบุรี  ซึ่งมีรายละเอียดของชุดดินดังนี้ 

  ชุดดินบางกอก   

  อยู่บริเวณหมู่ท่ี 3,4,5,8,9 และ 10 เป็นลักษณะดินท่ีมีการระบายน้ าซึมผ่านไปได้ช้าตลอดทุก
ช้ัน ดินบนลึกประมาณ 25-30 ซม. มีลักษณะเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวป่นทราย สีพื้นเป็นสีเทาเข้มถึง
สีน้ าตาลเข้มปนเทามีจุดประสีน้ าตาลแก่ หรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงปานกลาง มีค่า
ของความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0 - 7.0 ดินล่างลึกต้ังแต่ 30 ซม. ลงไปเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปน
ทราย สีพื้นเป็นสีเทากับสีเทาปนเขียวมะกอก มีจุดสีน้ าตาลปนเหลืองหรือสีน้ าตาลอ่อนปนเขียวมะกอก ปฏิกิริยา
ของดินเป็นกลาง กึ่งด่างอ่อน มีค่าของความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 7.0 - 7.5 ในดินช้ันนี้จะพบสารพวก
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แมงกานีส และเหล็กจับดินเป็นก้อนสีด า อยู่ในลักษณะอ่อนกึ่งค่อนข้างแข็งปะปนอยู่กระจัดกระจาย ในระหว่าง
ความลึกต่ ากว่า 125 - 150 ซม. ดินจะอ่อนเหลวมีสีเทาปนเขียวเข้ม 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรีย์วัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสที่
เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ 

0 - 25 ต่ า สูง ปานกลาง ต่ า สูง ปานกลาง 

25 – 50 ต่ า สูง สูง ต่ า สูง ปานกลาง 

50 - 100 ต่ า สูง สูง ปานกลาง สูง ปานกลาง 
   

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
ภายหลังเกบ็ผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตามชนิดพืชท่ีปลูก พัฒนาแหล่งน้ า
และจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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  ดินชุดธนบุรี   

  อยู่บริเวณหมู่ท่ี 1,2,6,7 และบางส่วนของหมู่ 3,8,9 และ 10 ลักษณะดินเป็นดินลึกการ
ระบายน้ าค่อนข้างเลว  ความสามารถในการอุ้มน้ าสูงน้ าซึมผ่านช้ันดินได้ช้า  แต่ลักษณะการใช้ท่ีดินของเกษตรกร
จะยกเป็นร่องมีขนาดความกว้างของร่อง 3 - 5 เมตร การยกร่องท าให้ดินช้ันล่างขึ้นมาอยู่ช้ันบน จึงท าให้การ
เรียงตัวของดินมิได้เป็นไปตามธรรมชาติและมีการน าเอาดินชุดบางกอก หลังจากการยกร่องแล้วท าให้การเรียงตัว
ของช้ันดินเปล่ียนแปลงไป ดินช้ันบนลึก 40 - 70 ซม. มีลักษณะเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายมี 
สีพื้นเป็นสีน้ าตาลมีจุดประสีเทา มีปฏิกิริยาเป็นกรดเล็กน้อยกึ่งกรดแก่ ค่าของความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 
5.5 - 6.5 ดินช้ันล่างเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายมีสีพื้นเป็นสีเทากับสีเทาปนสีเขียวมะกอกมีจุดประสี
น้ าตาลปนเหลือง และมีส าน้ าตาลปนสีเขียวมะกอกปฏิกิริยาของดินเป็นด่างปานกลางถึงด่างแก่ มีค่าความเป็น
กรดด่างประมาณ 8.0 – 8.5 ในดินช้ันนี้จะพบสารพวกแมงกานีสจับกันเป็นก้อนอยู่ในสภาพที่อ่อนตัว 

 

  ดินชุดธนบรุีเป็นดินชุดท่ีมีการยกร่อง เพื่อเปล่ียนสภาพการใช้ท่ีดินจากนาข้าวเป็นพืชผักหรือไม้
ผล ท าให้ลักษณะและสมบัติดินในแต่ละพื้นท่ีไม่สม่ าเสมอ ขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติดินเดิมก่อนมีการยกร่อง
และวิธีการเตรียมแปลงปลูก โดยท่ัวไปจะน าดินช้ันล่างท่ีมีโครงสร้างแน่นทึบ ความอุดมสมบูรณ์ต่ ามาก ช้ันดินท่ี
เป็นกรดรุนแรงมากหรือเป็นดินเค็มมาไว้ท่ีผิวดิน ท าให้ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช จ าเป็นต้องมีปรับปรุงดินด้วย
อินทรียวัตถุ แก้ไขความเป็นกรดรุนแรงมากหรือความเค็มของดิน ก่อนท่ีจะมีการปลูกพืช มีระบบป้องกันน้ าท่วม
และควบคุมระดับน้ าในร่องระหว่างแปลงปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 

 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 เนื่องจากคุณสมบัติของดินในเขตต าบลบางกร่างเป็นดินท่ีราบลุ่มซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะ
กับการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกข้าวและท าสวนผลไม้แต่ในปัจจุบันมีการขยายตัวของเศรษฐกิจท่ีรวดเร็วมี
ท้ังการขยายตัวของท่ีอยู่อาศัย รวมถึงการจ าหน่ายท่ีดินให้กับนายทุนเป็นบางส่วนจึงมีผลท าให้พื้นท่ีท าการเกษตร
ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง 
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 1.6 แผนที่กลุ่มชุดดิน/กลุ่มชุดดินและความเหมาะสมของดิน 

 
     ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมพัฒนาท่ีดิน 
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 1.7 ระบบบริการพื้นฐาน 

 การคมนาคมขนส่ง 

 ทางบก รถยนต์และรถโดยสารประจ าทาง ซึ่งมีเส้นทางการคมนาคม ดังนี้ 

   ถนนท่าน้ านนท์ – วัดโบสถ์ 

   ถนนราชพฤกษ์ 

   ถนนบางกรวย – ไทรน้อย 

 ทางน้ า มีเรือยนต์และเรือโดยสารประจ าทาง คือ 

   คลองบางกอกน้อย 

   คลองอ้อมนนท์ 

 1.8 การไฟฟ้า  
  หน่วยงานซึง่ให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนในเขตใกล้พื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง 
คือ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ ซึ่งต้ังอยู่บนถนนสายบางกรวย – ไทรน้อย อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

 1.9 การประปา 

   ประชากรจ านวน 9,122 ครัวเรือน มีน้ าประปาใช้อย่างท่ัวถึง 

2. ข้อมูลด้านสังคม 

 2.1 จ านวนประชากรและครัวเรือน 

 ประชากรต าบลบางกร่าง มีประชากรรวม 21,596 คน แยกเป็นชาย 10,232 คน เป็นหญิง 
11,364 คน และมีจ านวนครัวเรือนท้ังหมด 9,122 ครัวเรือน  
 

ตารางแสดงจ านวนประชากรและครัวเรือน 
 

หมู่ที ่
 

ชื่อหมู่บ้าน 
 

จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

1 บ้านบางกร่าง 1,163 2,339 2,622 4,961 

2 บ้านบางกร่าง 230 313 356 669 

3 บ้านบางกร่าง 492 602 733 1,335 

4 บ้านบางกร่าง 2,891 1,888 1,966 3,854 

5 บ้านบางนางเกริก 1,248 1,370 1,606 2,976 

6 บ้านบางนางเกริก 158 195 216 411 

7 บ้านบางกร่าง 227 387 448 835 

8 บ้านวัดขวัญเมือง 771 825 900 1,725 
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9 บ้านบางระโหง 512 508 519 1,027 

10 บ้านวัดประชารังสรรค์ 1,430 1,805 1,998 3,803 

รวม 9,122 10,232 11,364 21,596 
 

ตารางแสดงครัวเรือนเกษตรกร 
 

ล าดับ 
 

 

ชื่อหมู่บ้าน 
 

จ านวนครัวเรือนเกษตรกร 
 

ร้อยละจ านวนครัวเรือนเกษตรกร 

1 บ้านบางกร่าง 36 3.10 

2 บ้านบางกร่าง 42 18.26 

3 บ้านบางกร่าง 56 11.38 

4 บ้านบางกร่าง 68 2.35 

5 บ้านบางนางเกริก 76 6.09 

6 บ้านบางนางเกริก 70 44.30 

7 บ้านบางกร่าง 69 30.40 

8 บ้านวัดขวัญเมือง 112 14.53 

9 บ้านบางระโหง 86 16.80 

10 บ้านวัดประชารังสรรค์ 65 4.55 

รวม 680  

ท่ีมา : ระบบจัดเก็บและน าเสนอข้อมูล ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
 

 2.2 สภาพทางสังคม  

  เนื่องจากพื้นท่ีอยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการ
เปล่ียนแปลงเข้าสู่สังคมเมือง มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และมีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ส่งผลให้มีประชาชนจากทุกภูมิภาคพิจารณาย้ายถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยใน
พื้นท่ี เพื่อความสะดวกในการเดินทางเข้าไปท างานหรือศึกษาต่อในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ความหนาแน่นของ
ประชากรในพื้นท่ีจึงไม่แตกต่างกับกรุงเทพมหานครมากนัก 
 

 ด้านการบริหารงาน และสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางกร่าง เป็นผู้บริหารงาน 
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ตารางแสดงรายชื่อผู้บริหารงานต าบลบางกร่าง 

ชือ่ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นางสาวสุวรรณา  โล้สมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง 

2. จ.ส.อ.ณรงค์ ค าส าเริง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง 

3. นายเทิดศักดิ์ นิลพลอย รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง 
 

 ด้านการเมือง ต าบลบางกร่าง ประกอบไปด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

ตารางแสดงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 พ.อ.อนุมัติ อินสว่าง ประธานสภา อบต.  

2 นายจ าลอง สุวรรณลาภา รองประธานสภา อบต.  

3 นายรชต สุทิธิพันธ์ เลขานุการสภา อบต. ปลัดอบต.บางกร่าง 

4 ร.ต.หญิง กัลยา  คงหญ้าคา สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 

5 นายสมเกียรติ เปรมชะนะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 

6 พ.อ.อ.เสน่ห ์ ดีจริง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3 

7 นายส าเนียง พึ่งบุญลือ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3 

8 นายนิคม ล้ิมสกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 

9 นายนิวัฒน ์ พลัดพลูผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 

10 พ.อ.อนุมัติ อินสว่าง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 

11 นายประเทือง เจริญจันทร สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 

12 นายอัษฎางค์ กันพุ่ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6 
 

 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  

ตารางแสดงรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อ าเภอเมืองนนทบุรี) 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายธาดา เอี่ยมอ่ า ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

2. นายประหยัด อ้นสว่าง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 

3. นางสมหมาย จีนแจ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอื่นๆ 
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 คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลบางกร่าง 

ตารางแสดงรายชื่อคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลบางกร่าง 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายปรีชา บางข่า ประธานคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลบางกร่าง 

2. นายบรรจง จ๋ิวคุ่ย คณะผู้ปฏิบัติงาน 

3. ร.ต.หญิง กัลยา คงหญ้าคา คณะผู้ปฏิบัติงาน 

4. นายสายันต์ ปั้นเล็ก คณะผู้ปฏิบัติงาน 

5. นางสมพร ศรีเลิศ คณะผู้ปฏิบัติงาน 

6. นางมิ่งขวัญ จ่ันลา คณะผู้ปฏิบัติงาน 

7. นางระภ ี พรหมช่วย คณะผู้ปฏิบัติงาน 

8. นายไชยยันต์ ดีจริง คณะผู้ปฏิบัติงาน 

9. นายรักษ์  นันทิยะประดิษฐ์ เลขานุการคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลบางกร่าง 
 

 2.3 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

 ด้านศาสนา ประชากรต าบลบางกร่างส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด จ านวน 7 วัด ได้แก่ 

  วัดบางกร่าง  หมู่ท่ี  3 
  วัดปราสาท  หมู่ท่ี  4 
  วัดแคใน   หมู่ท่ี  5 
  วัดขวัญเมือง  หมู่ท่ี  8 
  วัดบางระโหง  หมู่ท่ี  9 
  วัดโบสถ์ดอนพรหม หมู่ท่ี  10 
  วัดประชารังสรรค์ หมู่ท่ี  10 
 

 ขนบธรรมเนียมประเพณี 

 ประชากรในต าบลบางกร่าง ยังยึดประเพณีและพิธีกรรมตามแบบไทยภาคกลางอย่างเคร่งครัด  
เช่น ประเพณีสงกรานต์ได้ให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุในท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง มีค่านิยมในเรื่องการท าบุญ 

 ศาสนาสิ่งยึดเหนี่ยว  

 ประชากรในเขตต าบลบางกร่าง มีการนับถือศาสนาพุทธเป็นส่ิงยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ มีการ
ท าบุญ ตามวันส าคัญทางพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันพระ และท าบุญตัก
บาตรเป็นประจ าด้วยศรัทธาแรงกล้าในประเพณีทางศาสนา 
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 วันส าคัญทางศาสนา   

 วันเข้าพรรษา  มีการท าบุญและหล่อเทียนพรรษา เพื่อน าถวายให้แก่วัดต่างๆ เพื่อให้พระสงฆ์ได้
ใช้ในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมในช่วงระยะเวลาท่ีต้องจ าวัดในระหว่างเข้าพรรษา 

 วันมาฆบูชา  เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์ และเป็นวันท่ีพระสงฆ์ จ านวน 
1,250 รูป ท่ีพระพุทธเจ้าทรงบวชให้มาร่วมประชุมโดยมิได้นัดหมาย ซึ่งจะมีพิธีท าท าบุญตักบาตรและมีการ
เวียนเทียนรอบอุโบสถ 

 2.4 การศึกษา 

 ข้อมูลด้านสถานศึกษาภายในต าบลบางกร่าง 

  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  6  แห่ง 
   โรงเรียนวัดปราสาท 
   โรงเรียนวัดแคใน   
   โรงเรียนวัดบางระโหง 
   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  55 
   โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ 
   บ้านเอื้ออาทรราชพฤกษ์ 

  2. โรงเรียนประถมศีกษา  จ านวน  5  แห่ง   
   โรงเรียนวัดปราสาท 
   โรงเรียนวัดแคใน   
   โรงเรียนวัดบางระโหง 
   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  55 
   โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ 

  3. โรงเรียนมัธยมศึกษา  จ านวน  1  แห่ง 
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ 

 การสื่อสารต าบล 

   อินเตอร์เน็ตต าบล จ านวน  1  แห่ง 

 2.5 สาธารณสุข 

  สถานีอนามัยประจ าต าบล  จ านวน  2  แห่ง  ได้แก่ 
   สถานีอนามัยบ้านวัดแคใน 
   สถานีอนามัยต าบลบางกร่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 



  แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลบางกร่าง  อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 
 

15 

 2.6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 ต าบลบางกร่าง มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 11 กลุ่ม ดังนี้ 
 

รหัสทะเบียน 
 

 

ชื่อ 
 

ที่ต้ัง 
 

เบอร์โทรศัพท ์

1-12-01-08/1-0002 

1-12-01-08/1-0006 

1-12-01-08/1-0009 

1-12-01-07/1-0018 

1-12-01-08/1-0020 

1-12-01-08/1-0021 

1-12-01-08/1-0022 

1-12-01-08/1-0023 

1-12-01-08/1-0024 

1-12-01-08/1-0025 

1-12-01-08/1-0028 

วิสาหกิจชุมชนเสื้อผ้าส าเร็จรูปและมัดย้อม 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางกร่าง 

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางกร่าง หมู่ท่ี 4 

วิสาหกิจชุมชนธนัชพร 

วิสาหกิจชุมชนวัดบางกร่าง 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านบางกร่าง 

วิสาหกิจชุมชนน้ าสมุนไพร หวานหอม 

วิสาหกิจชุมชนกางเกงแฟช่ัน บางกร่าง 

วิสาหกิจชุมชนบ้านบางกร่าง หมู่ท่ี 1 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้สวรรค์บางกร่าง 

วิสาหกิจชุมชนตูดหมึกซีฟู๊ด 

37/6 หมู่ท่ี 4 

18 หมู่ท่ี 6  

15/31 หมู่ท่ี 4 

86/33 หมู่ท่ี 1 

13 หมู่ท่ี 3 

74/56 หมู่ท่ี 5 

113/2 หมู่ท่ี 2 

79/98 หมู่ท่ี 4 

30/1 หมู่ท่ี 1 

27/1 หมู่ท่ี 4 

85/54 หมู่ท่ี 1 

02-9034967 

02-9247053 

086-0052000 

081-5079582 

02-4462986 

087-0826904 

092-6085375 

094-8804796 

097-2513400 

092-6599925 

089-9823929 
 

 2.7 มวลชนจัดต้ัง 

 ต าบลบางกร่าง มีกลุ่มมวลชนจัดต้ัง จ านวน 10 กลุ่ม ดังนี้ 

   1. กลุ่ม  OTOP  ต าบลบางกร่าง 

   2. ชมรมผู้สูงอายุวัดแคใน 

   3. ประชาคมต าบลบางกร่าง 

   4. ชมรมผู้สูงอายุต าบลบางกร่าง 

   5. ประชาคมหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน 

   6. กลุ่มอนุรักษ์กระท้อนห่อบางกร่าง 

   7. ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนต าบล (ศอชต.) 

   8. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลบางกร่าง 

   9. กลุ่มพัฒนาสตรีต าบลบางกร่าง 

   10. กลุ่มคนพิการต าบลบางกร่าง 
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 2.8 รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 ต าบลบางกร่าง มีรายช่ือผู้ท่ีได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 6 ราย ดังนี้ 

 
ชื่อ 
 

 
ชื่อผลิตภัณฑ์ มผช. 

 

เลขที่ใบรับรอง 
 

 

วันที่ออก
ใบรับรอง 

 

ใบรับรอง
หมดอายุ 

กลุ่มเสื้อผ้าส าเร็จรูปและมัดย้อม 
37/6 ม.4 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย  
ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 
11000 
โทร. 08-0266-5989 
 
 

กลุ่มอาชีพสหกรณ์สืบสาน
วัฒนธรรมไทย 
15/44-47 ม.4 ซ.เพ่ิมสุข ถ.บาง
กรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000  
โทร. 08-4359-7274 
ออกใบรับรองโดยส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 
 
 

นางวัลภา เชยกมล 
30/1 ม.1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย  
ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 
11000  
โทร. 09-7251-3400 
 
 

นายบุญเชียร ต้ังคุณสมบัติ 
77/1-3 ม.5 ซ.บางกร่าง 47  
ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
โทร.08-1422-9338 
ออกใบรับรองโดยส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 
 
 

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
บางกร่าง หมู่ที่ 4 15/31 ม.4  
ซ.เพ่ิมสุข ถ.บางกรวย-ไทรน้อย  
ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 
11000 
โทร. 08-6005-2000 

ชุดนอนหญิง 1100/2554 
ชุดนอนหญิงส าหรับผู้ใหญ่  
ชุดติดกัน (เส้นใยประดิษฐ์) 
 
 
 
 

เครื่องถมเงิน 369/2547 
เครื่องถมทอง 370/2547 
 
 
 
 
 
 
 
 

สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553 
สบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมฟักข้าว 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน 
23/2549 
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 
 
 
 
 
 
 

กระเทียมดอง 285/2547 
กระเทียมโทนดองสามรส 

58864-25/1100 
 
 
 
 
 
 

17-1/369 (นบ) 
18-1/370 (นบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

62442-274/665 
 
 
 
 
 
 

19-3/23(นบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

60820-29/285 

21 ก.ย. 2558 
 
 
 
 
 
 

27 ก.ย. 2560 
27 ก.ย. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 ส.ค. 2559 
 
 
 
 
 
 

27 ก.ย. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 ก.พ. 2559 

20 ก.ย. 2561 
 
 
 
 
 
 

26 ก.ย. 2563 
26 ก.ย. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 ส.ค. 2562 
 
 
 
 
 
 

26 ก.ย. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 ก.พ. 2562 
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ชื่อ 
 

 
ชื่อผลิตภัณฑ์ มผช. 

 

เลขที่ใบรับรอง 
 

 

วันที่ออก
ใบรับรอง 

 

ใบรับรอง
หมดอายุ 

วิสาหกิจชุมชนเสื้อผา้ส าเร็จรูป
และมัดย้อม 
37/6 ม.4 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย  
ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 
11000  
โทร. 0-8026-6598 
 

ผ้ามัดย้อม 52/2552 
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 

59532-139/52 21 ต.ค. 2558 20 ต.ค. 2561 

 

 2.9 สินค้า OTOP 
 ต าบลบางกร่าง มีผู้ผลิตสินค้า OTOP ดังนี้ 

 

รหัส OTOP/
รหัสสินค้า 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
 

ป ี
 

สถานที่จ าหน่าย 
 

เบอร์โทรศัพท ์

120108-E001 
120108-E002 
120108-E101 
120108-E102 

 

 

120108-D001 

 

 

 

 

120108-F001 

 
 

120108-B101 
120108-B102 
120108-B201 
120108-B202 
120108-B301 
120108-B401 
120108-B501 
120108-B601 
120108-B701 
120108-B702 

กระเทียมโทนดอง 3 รส 
(รหัสโอทอป 
12010002422323) 

 

 

 
จานรองแก้วพร้อมฝาปิด 
1 ชุด ท าจากเงิน 95% 

 

 

 

ผ้ามัดย้อม 

 
 

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษรี
ไซลเคิล 
ของใช้ ของประดับตกแต่ง
และของที่ระลึก 

 

 

 

 

2555 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบาง
กร่าง หมู่ที่ 4  
15/31 หมู่ที่ 4 ซอยเพ่ิมสุข ถ.บาง
กรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.
นนทบุรี 11000 

 

คุณอุทัย เจียรศิร ิ
กลุ่มอาชีพสหกรณ์สืบสานวัฒนธรรม
ไทย15/44 หมู่ 4 ซ.เพ่ิมสุข ถ.บาง
กรวย- 
ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.
นนทบุรี 11000 

 

กลุ่มเสื้อผ้าส าเร็จรูปและผ้ามัดย้อม 
37/6 ม.4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย  
 
 

คุณณัฎชา ตรีภพศร ี
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษรีไซลเคิล 
11/14 ถ.พิบูลย์สงคราม ต.บางกร่าง  
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

 

 

 

086-0052000 
02-9034668 

 

 

 

084-3597274 
084-7678583 

 

 
 

 

080-2665989 

 
 

02-5268088  
089-6741121 
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รหัส OTOP/
รหัสสินค้า 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
 

ปี 
 

สถานท่ีจ าหน่าย 
 

เบอร์โทรศัพท์ 

120108-SA001 
120108-SA002 
120108-SA003 
120108-SA004 
120108-SA101 
120108-SA102 
120108-SA103 
120108-SA104 
120108-SA105 
120108-SA106 
120108-SA107 
120108-SA109 
120108-SA110 
120108-SA111 
120108-SA112 
120108-SA113 
120108-SA114 
120108-SA115 
120108-SA116 
120108-SA117 
120108-SA118 
120108-SA119 
120108-SA120 
120108-SA201 
120108-SA202 
120108-SA203 
120108-SA204 
120108-SA301 
120108-SA401 
120108-SA501 
120108-SA502 

 

120108-B001 

 

 

120108-C101 
120108-C102 
120108-C103 
120108-C104 
120108-C105 

ผ้ามัดย้อม (รหัสโอทอป 
12010002321828) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

น้ าปลาหวาน ผู้พันอู๊ด 

 

 

พิมเสนน้ า 

2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2547 

 

 

2546 

หจก.ฐิติวรรณ บูติค (1999) 
37/6 หมู่ 4 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย  
ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 
11000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สหกรณ์ต าบลบางกร่าง 
63/4 หมู่5  ต.บางกร่าง อ.เมือง  
จ.นนทบุรี 11000 
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์พิมเสนน้ า 
35/4 หมู่2 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย  
ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000 

02-5951088 
02-5951092 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

02-903421 
089-0424303 

 
 

02 9034969 
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รหัส OTOP/
รหัสสินค้า 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
 

ปี 
 

สถานท่ีจ าหน่าย 
 

เบอร์โทรศัพท์ 

120108-SB101 
120108-SB201 
120108-SB301 
120108-SB401 
120108-SB501 
120108-SB601 

 

120108-E001 
120108-E101 
120108-E102 
120108-E103 
120108-E201 
120108-E202 
120108-E203 
120108-E204 
120108-E301 

ของใช้ ของประดับตกแต่ง
และของที่ระลึก 

 

 

 
 

ผ้าและเครื่องแต่งกาย 

 

 

 

 
 

 

2549 

คุณชื่นกมล เตชะส ุ
ร้านคุณพลอย 
79/19 หมู่ 5 ถ.บางกรวย - ไทรน้อย  
ต.บางกร่าง อ.เมือง จ. นนทบุรี 
11000 

 

 

คุณสุภาภรณ์ แสงสก 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิตเครื่องหนัง  
ต.บางกร่าง 74 หมู่ 3 ถ.บางกรวย - 
ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.
นนทบุรี 11000 

 

02-9915887 
085-8105255 

 

 
 

 

02-9034937 

 

3. ข้อมูลทางชีวภาพ 

 3.1 พันธุ์พืชที่ปลูก / พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ การใช้พื้นท่ีในการเพาะปลูกต าบลบางกร่าง แบ่งได้ดังนี้
   ระบบการผลิตพืช พันธุ์พืชท่ีปลูกในต าบลบางกร่างมีการปลูกพืช 2 ชนิด คือ ไม้ผล และไม้
ดอกไม้ประดับ ซึ่งไม้ผลท่ีมีช่ือเสียงคือ ได้แก่ พันธุ์ทุเรียน และพันธุ์กระท้อน กล้วยหอม กล้วยน้ าว้า มะพร้าว 
มะนาว ส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรไม่ได้ท าเป็นในรูปของธุรกิจเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่แล้วไม่มีแรงงานเพียงพอ  
  ไม้ผลที่ได้รับการข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 

  1. กระท้อน คนท้องถิ่นเรียกว่า กระท้อนห่อ มีช่ือเสียงมาเป็นเวลานานว่ากระท้อนห่อสวนเมือง
นนทบุรีมีผิวสวย ผลใหญ่ เนื้อปุ้ยหนา รสหวานยอดเยี่ยมเป็นท่ีประทับใจของผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่งแหล่งปลูก
กระท้อนมากท่ีสุด คือ ริมคลองอ้อม ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมืองนนทบุรี ซึ่งได้รับการยอมรับกันว่ามีช่ือเสียงมาก
ท่ีสุด  

 



  แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลบางกร่าง  อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 
 

20 

ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กระท้อนห่อบางกร่าง” 

เลขที่ค าขอ 53100069    ทะเบียนเลขที่  สช 55100041 

วันที่ยื่นค าขอ 11 พฤษภาคม 2553   วันที่ขึ้นทะเบียน  11 พฤษภาคม 2553 

ผู้ขอขึ้นทะเบียน จังหวัดนนทบุรี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  องค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง  
  และนายนรินทร์  สนอ่วม 

  ท่ีอยู่ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี  
  จังหวัดนนทบุรี  11000 

ค านิยาม กระท้อนห่อบางกร่าง (Kathon-Hor-Bangkrang) หมายถึง กระท้อนพันธุ์พื้นเมืองท่ีมีการห่อผล
ก่อนการเก็บเกี่ยว ท าให้ผลมีสีเหลืองนวล ปลูกในเขตพื้นท่ี 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอบางกรวย อ าเภอ
ปากเกร็ด อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางบัวทอง และอ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

ลักษณะของกระท้อน  1) พันธุ์กระท้อนห่อบางกร่าง 

   -  พันธุ์ไวหรือพันธุ์เบา ให้ผลเร็ว ได้แก่ พันุ์อีไว พันธุ์ทับทิม พันธุ์นิ่มนวล พันธุ์ขันทอง 
พันธุ์ปุยเมฆ พันธุ์เขียวหวาน พันุ์ก ามะหยี่ พันธุ์ทองหยิบ 

   -  พันธุ์หนัก ให้ผลช้า ได้แก่ พันธุ์ปุยฝ้าย พันธุ์อีล่า 

   2) ลักษณะทางกายภาพ 

  ผล  ขนาดผลใหญ่ประมาณ 200 – 800 กรัม 

  เปลือก  สีเปลือกเหลืองนวล ผิวเรียบนุ่มมือ 

  เนื้อ  เนื้อแน่นฟู ขาว ปุยนุ่น 

  รสชาติ  หวาน หอม 

กระบวนการผลิต 

 การปลูก  

 1) กระท้อนปลูกได้ท้ังในท่ีลุ่มและท่ีดอน 

 2) กิ่งพันธุ์ที่ใช้ปลูก ได้จากการทาบกิ่ง การติดตา หรือการตอนกิ่ง 

 3) ท าการยกร่องขึ้น เพื่อสะดวกในการระบายน้ า สันร่องมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 6 
เมตร ร่องน้ ากว้างประมาณ 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นท่ี ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 6-8 
เมตร หรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี 

 4) ขุดหลุมปลูกขนาดไม่ต่ ากว่า 50 x 50 x 50 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x ลึก) หรือ
ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี 

 5) ผสมดินท่ีขุดขึ้นมากับปุ๋ยคอก รองก้นหลุมด้วยหินฟอสเฟต ประมาณ 1 กิโลกรัมต่อ
หลุม กลบดินผสมลงในหลุมให้สูงกว่าระดับปากหลุมเล็กน้อย 

 6) วางต้นพันธุ์กระท้อน ปลูกลงกลางหลุมกดดินให้แน่น ใช้ไม้หลักปักยึดล าต้นกันลมพัด
โยก รดน้ าให้ชุ่ม ถ้ามีแดดจัดควรมีการพลางแดด จะให้กระท้อนต้ังตัวเร็วขึ้น 
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 การดูแลรักษา  

 1) การให้น้ า อย่างสม่ าเสมอในช่วงแรก และห่างขึ้นเมื่อโต ในช่วงเริ่มออกช่อดอกและติด
ผลต้องให้น้ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ช่อดอกสมบูรณ์ เจริญเติบโตสม่ าเสมอและลดปัญหาผลแตก 

 2) การตัดแต่งกิ่ง 1 ครั้ง หลังจากการเก็บเกี่ยว โดยตัดกิ่งท่ีแน่นทึบ กิ่งแห้ง กิ่งเป็นโรค
หรือถูกแมลงท าลายและกิ่งกระโดงออก 

 3) การก าจัดวัชพืช ประมาณ 2 ครั้งต่อปี นับต้ังแต่เก็บเกี่ยวผลผลิต จนหมดฤดูฝน และ
ช่วงก่อนออกดอก 

 4) การห่อผล จะเริ่มเมื่อผลเปล่ียนจากสีเขียวเป็นสีกระดังงา ประมาณช่วงต้นเดือน
เมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยใช้ใบตองแห้งหรือกระดาษ เพื่อป้องกันหนอนแมลงวันเจาะผล และท าให้ผล
มีสีเหลืองนวลสวย 

 การเก็บเก่ียว  

 1) ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 

 2) วิธีการเก็บ ด้วยมือหรือใช้ไม้ง่ามสอย บรรจุในภาชนะท่ีรองด้วยใบตอง 

 3) โดยการนับอายุผล 

  -  พันธุ์เบา จะมีอายุต้ังแต่ดอกบานถึงเก็บเกี่ยว ประมาณ 130 – 150 วัน 

  -  พันธุ์หนัก ประมาณ 170 – 180 วัน 

 4) โดยการสังเกต หรือโดยการสุ่มตัวอย่าง 

  -  การเปล่ียนแปลงภายในผล ได้แก่ เนื้อนุ่มข้ึน ความฝาดลดลง 

  -  การเปล่ียนแปลงภายนอกผล ได้แก่ ผลเปล่ียนเป็นสีเหลืองหรือสีน้ าตาลจนถึงก้นผล 

ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์ 

 ลักษณะภูมิประเทศ 

 จังหวัดนนทบุรี เป็นท่ีราบลุ่มดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น ้าเจ้าพระยาใกล้กับทะเลมีน ้า
ท่วมถึง ลักษณะดินเป็นดินตะกอนท่ีเกิดจากการพัดพาของน ้า และตกตะกอนทับถมกันเป็นเวลานานจนเป็นดิน
เหนียวเนื อละเอียด ชั นบนเป็นดินร่วนซุย มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุตามธรรมชาติ ท้าให้เหมาะสมต่อการท้า
สวนผลไม้ สภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื น ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างเดือนพฤษภาคม – 
ตุลาคม ท้าให้เกิดฝนตก  ปริมาณน ้าฝนมากและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – 
มีนาคม น้าความหนาวเย็นและความแห้งแล้ง อากาศมีลักษณะค่อนข้างสม่้าเสมอตลอดพื นท่ี มีความสัมพัทธ์ 
ระหว่างร้อยละ 53 – 81 สภาพของพื นท่ีเหมาะสม ท้าให้การปลูกกระท้อนได้ผลผลิตท่ีดี 

 ประวัติความเป็นมา 

 สมัยรัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสร็จพระราชด้าเนินไปตาม
คลองอ้อม คลองบางใหญ่และคลองบางกอกน้อย และได้เสด็จไปยังสวนนายบุตร  ทองแย้ม หมู่ท่ี 6 ต้าบลบาง
กร่าง อ้าเภอเมืองนนทบุรี ซึ่งเป็นผู้ปลูกกระท้อนโดยการห่อผล เพื่อป้องกันหนอนแมลงวันผลไม้เจาะผลและช่วย
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ท้าให้เปลือกนุ่มขึ น นายบุตรได้น้ากระท้อนห่อท่ีตนปลูกมาถวาย ซึ่งได้รับค้าชมว่ากระท้อนห่อ มีรสชาติดี 
“กระท้อนห่อบางกร่าง” จึงมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักตั งแต่นั นเป็นต้นมา 

 เดิมมีพื นท่ีปลูกกระท้อนเฉพาะบริเวณหมู่ท่ี 6 และหมู่ท่ี 7 ต้าบลบางกร่าง ซึ่งเป็นท่ีลุ่มริม

คลองบางกอกน้อย ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2506 นายอเนก  เขียวน้อย ได้น้าพันธุ์กระท้อนห่อบางกร่างมาปลูกท่ี

หมู่ 5 ซึ่งเป็นพื นท่ีท้านา โดยการขุดร่องให้กว้างและลึก เพื่อปรับสภาพพื นท่ีให้เหมาะสมแก่การปลูกกระท้อนใน  

ท่ีดอน ระยะหลังจึงได้มีการขยายพื นท่ีปลูกกระท้อนห่อบางกร่างไปท่ัวทุกอ้าเภอในจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากพื นท่ี

ส่วนใหญ่เป็นท่ีลุ่มริมแม่น ้าเจ้าพระยา และมีคูคลองมากมาย ซึ่งเหมาะสมแก่การปลูกกระท้อนห่อบางกร่าง กลุ่ม

เกษตรกรท้าสวน ต้าบลบางกร่าง ได้ร่วมกันจัดงานกระท้อนห่อบางกร่าง และมีการจัดงานสืบต่อกันมาทุกปี 

ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน – ต้นเดือนกรกฎาคม เพื่อประชาสัมพันธ์กระท้อนห่อบางกร่างของจังหวัดนนทบุรี  

ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายโดยท่ัวไป 

  2. ทุเรียนนนท์ 

 

ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ทุเรียนนนท์” 

เลขที่ค าขอ 53100070    ทะเบียนเลขที่  สช 55100042 

วันที่ยื่นค าขอ 11 พฤษภาคม 2553   วันที่ขึ้นทะเบียน  11 พฤษภาคม 2553 

ผู้ขอขึ้นทะเบียน จังหวัดนนทบุรี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  ชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทุเรียนนนท์   

  ท่ีอยู่ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี  
  จังหวัดนนทบุรี  11000 

ค านิยาม ทุเรียนนนท์ (Nont Durian) หมายถึง ทุเรียนพันธุ์ก้านยาว พันธุ์หมอนทอง พันธุ์ชะนี พันธุ์
กระดุมทองและพันธุ์พื้นเมือง ท่ีมีรสชาติดี หวาน มัน หอม เนื้อละเอียด สีเหลือง ปลูกในเขตพื้นท่ี 6 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอเมือง อ าเภอบางกรวย อ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางบัวทอง และอ าเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี 
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ลักษณะของทุเรียนนนท์ 

 1) พันธุ์ทุเรียนนนท์ 

   -  พันธุ์ด้ังเดิม ได้แก่ พันธุ์กบแม่เฒ่า พันธุ์กบชายน้ า พันธุ์ย่ ามะหวาด พันธุ์ก าปั่นขาว
และพันธุ์ก าปั่นพวง 

   -  พันธุ์การค้า ได้แก่พันธุ์ก้านยาว พันธุ์หมอนทอง พันธุ์ชะนี และพันธุ์กระดุมทอง 

   2) ลักษณะทางกายภาพ 

  เปลือกผล เปลือกบาง สีเข้ม ปลายหนามแห้งแหลมคม  

  ก้านขั้ว  ค่อนข้างเล็ก สีน้ าตาลเข้ม จับแล้วรู้สึกสาก (ระคาย) มือ  

  เนื้อทุเรียน สีเหลืองเข้ม ผิวมันเงา เนื้อแห้ง ละเอียด เนียน กล่ินอ่อน  

  รสชาติ  หวาน มัน หอม 

   3) ลักษณะเฉพาะของแต่ละพันธุ์ 

  -  พันธุ์ก้านยาว    ผลกลม ก้นผลกลมใหญ่ ด้านขั้วมน ร่องพูไม่เด่นชัด เปลือกสีเขียว 
ก้านผล (ไม่รวมปลิง) มีขนาดยาวกว่าพันธุ์อื่น เนื้อสีเหลืองอ่อน ละเอียดนิ่ม รสหวานมัน กล่ินไม่ฉุน 

  -  พันธุ์หมอนทอง    ผลกลมยาว ค่อนข้างใหญ่ เนื้อหนา สีเหลือง รสหวานจัด มีกล่ิน
น้อยกว่าพันธุ์อื่นๆ 

  -  พันธุ์ชะนี     ผลทรงกระบอกหรือทรงไข่ ปลายแหลม กลางผลป่อง ก้นป่อง ร่องพู
ปรากฏชัดเจน เนื้อละเอียดและเหนียวไม่หนา รสหวานมัน กล่ินแรง 

  -  พันธุ์กระดุมทอง   ผลกลมเล็กถึงปานกลาง มีไหล่ผล ด้านขั้วค่อนข้างกว้ าง ร่องพู
ปรากฏชัดเจน เปลือกบาง เนื้อสีเหลืองเข้ม ละเอียดไม่เหนียวบาง รสหวานจัด กล่ินค่อนข้างแรง   

กระบวนการผลิต 

 การปลูก  

 1) ยกร่องส่วนกว้างประมาณ 6 เมตร ขุดดินกลางร่องกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร ลึก 2 
เมตร หรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี 

 2) น าดินไปถมบนคันสวน ท้ิงไว้ประมาณ 2 – 3 ปี ยกพื้นดินให้สูงขึ้นเรียก “ยกโคก” 
ฐานประมาณ 80 เซนติเมตร ยอดป้านประมาณ 40 เซนติเมตร ยกโคกให้สูงจากปากหลุมประมาณ 50 
เซนติเมตร หรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี 

 3) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุม และน าดินผสมใบไม้หรือปุ๋ยคอกใส่หลุมอัดให้แน่นพอควร 
น าต้นพันธุ์ลงปลูกยึดกับหลักเพื่อกันต้นล้ม 

 4) ระยะปลูกห่างประมาณ 6 – 12 เมตร หรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี รดน้ า
ให้ชุ่มวันละครั้ง น าทางมะพร้าวมาปักบังแดด และปลูกต้นทองหลาง ต้นหมาก สลับกับทุเรียน เพื่อพรางแสงแดด 
บังแดด บังลมให้กับต้นทุเรียน 

 5) ใบทองหลางท่ีหล่นลงท้องร่องเป็นเลน ในแต่ละปีให้ลอกเอาเลนขึ้นมาถมโคนทุเรียน 
เพื่อเพิ่มอาหารให้กัยต้นทุเรียน พร้อมขุดดินรอบพุ่มของต้น เอาปุ๋ยผสมใบทองหลางหรือหญ้าแห้งใส่ให้เต็มหลุม
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รอบๆ ต้นทุเรียน น าดินกลบและราดน้ าให้ชุ่ม รากของทุเรียนได้รับน้ าและปุ๋ยท าให้ต้นทุเรียนโตเร็วขึ้น วิธีการนี้
เรียกว่า “การล่อรากหรือลางโคน” จะใช้กับต้นทุเรียนท่ีอายุไม่เกิน 4 ปี 

 การเก็บเก่ียว  

 1) ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 

 2) ตัดเหนือปลิงของก้านผลด้วยมีดคม และสะอาด 

 3) โดยการนับอายุผล 

  -  พันธุ์ก้านยาว ประมาณ 120 – 135 วัน  

  - พันธุ์หมอนทอง ประมาณ 140 – 150 วัน อาจจะคลาดเคล่ือนเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศ ถ้าอากาศร้อนและแห้งแล้ง ทุเรียนจะแก่เร็วขึ้น ถ้าฝนตกชุกความช้ืนสูง ทุเรียนจะแก่ช้า 

 4) โดยสังเกตลักษณะผล 

  -  สีเปลือก จะเปล่ียนจากสีเขียวเป็นสีน้ าตาลหรือเขียวแกมเทา แต่ผลท่ีอยู่นอกทรงพุ่ม
โดนแสงแดดมากจะมีสีน้ าตาลมากกว่าผลท่ีอยู่ในทรงพุ่ม 

  -  ก้านผล เป็นสีน้ าตาลคล้ า สาก ตรงรอยต่อระหว่างก้านผลกับก้านผลล่าง (ปลิง) จะ
บวมใหญ่ เห็นรอยต่อชัดเจน 

  -  ปลายหนาม แห้งและไหม้จากปลายหนามมายังโคนหนาม มีสีน้ าตาล หนามกางออก
ร่องหนามค่อนข้างห่างรอยแยกบนพูจะเห็นเป็นเส้นสีเหลืองได้ชัดเจน ยกเว้นพันธุ์ก้านยาวจะเห็นไม่ชัด 

  -  ทุเรียนแก่จัด เมื่อตัดขั้วหรือปลิงออก จะพบน้ าใสๆ ไม่ข้นเหนียว ชิมจะมีรสหวาน 
เมื่อเคาะเปลือก จะมีเสียงดังหลวมๆ  

ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์ 

 ลักษณะภูมิประเทศ 

 จังหวัดนนทบุรี มีแม่น ้าเจ้าพระยาไหลผ่านในแนวเหนือ-ใต้ ท้าให้สภาพดินในพื นท่ีมีแร่
ธาตุท่ีส้าคัญมารวมกัน สภาพพื นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม ดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น ้าเจ้าพระยาใกล้กับทะเลมีน ้าท่วมถึง 
ดินเป็นดินตะกอนท่ีเกิดจากการพัดพาของน ้า ตกตะกอนทับถมเป็นเวลานานเป็นดินเหนียวเนื อละเอียด ชั นบน
เป็นดินร่วนซุย มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุตามธรรมชาติ จึงเหมาะสมต่อการท้าสวนผลไม้ โดยเฉพาะสวน
ทุเรียน ท้าให้ทุเรียนท่ีปลูกในพื นท่ีมีคุณภาพดี และรสชาติหวานอร่อย 

 สภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื น ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ระหว่าง เดือน
พฤษภาคม – ตุลาคม พัดมาจากบริเวณมหาสมุทรอินเดีย และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน – มีนาคม พัดมาจากบริเวณแผ่นดินในทวีปเอเชีย น้าความหนาวเย็นและความแห้งแล้งมา อากาศมี
ลักษณะค่อนข้างสม่้าเสมอตลอดพื นท่ี 
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 ประวัติความเป็นมา 

การปลูกทุเรียนในภาคกลางของไทย มีตั งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เช่ือว่าเข้ามาทางภาคใต้ของไทย พระยาแพทย์
พงศาวิสุทธาธิบดี (สุ่น สุนทรเวช) ได้กล่าวว่ามีการแพร่กระจายพันธุ์ทุเรียนจากนครศรีธรรมราชเข้ามายังพระนคร 
ประมาณปี พ.ศ. 2318 

 เมื่อปี พ.ศ. 2330 นายสาย  ฉิมคล้าย ได้ถูกเกณฑ์ไปกับกองทัพสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลก ท่ียกและเมืองมะริด นายสาย ได้น้าเมล็ดทุเรียนท่ีเก็บจากป่ามาแจกจ่ายเพื่อนฝูง และได้น้าเมล็ด
บางส่วนไปปลูกท่ีสวนใกล้วัดสัก อ้าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตั งแต่ปี พ .ศ. 2397 มีการท้าสวนทุเรียนใน
จังหวัดนนทบุรี ต้าบลบางกร่าง ในคลองบางกอกน้อยตอนใน ระยะแรกเป็นการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ต่อมามีการ
พัฒนาขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง และต่อมาได้ขยายการปลูกทุเรียนนนท์ในพื นท่ีทุกอ้าเภอของจังหวัดนนทบุรี
ตั งแต่ปี พ.ศ. 2549 ส้านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดงาน “วัน
ทุเรียนนนท์” ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปีอย่างต่อเนื่อง และได้รับความนิยมจากประชาชนท่ัวไป แม้ราคา
จ้าหน่ายค่อนข้างสูงชาวสวนบางรายได้รับการส่ังจองล่วงหน้า ด้วยความพิเศษและเป็นท่ีนิยมของผู้ท่ีชอบบริโภค
ทุเรียน จึงท้าให้ทุเรียนนนท์มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคตลอดมา 

 พื นท่ีปลูกทุเรียนของจังหวัดนนทบุรีลดลงมาก เนื่องจากหลายสาเหตุประกอบกัน เช่น 
เหตุการณ์น ้าท่วมท่ีเกิดขึ นหลายครั งตั งแต่ปี พ.ศ. 2538 พ.ศ.2545 พ.ศ. 2549 และล่าสุดเกิดมหาอุทกภัยปี 
2554 ส่งผลให้พื นท่ีปลูกทุเรียนเดิมเสียหายเกือบทั งหมด เหลือพื นท่ีปลูกเพียง 43 ไร่ จากท่ีเคยมีทุเรียนมากกว่า 
100 สายพันธุ์ ปัจจุบันเหลือเพียง 50 กว่าสายพันธุ์เท่านั น ทุเรียนนนท์ยังถือว่าเป็นทุเรียนท่ีอร่อยท่ีสุด รสชาติ
เป็นเลิศและเป็นทุเรียนท่ีผู้คนให้ความนิยมกันมาตั งแต่อดีตจนปัจจุบัน 

  ไม้ดอกไม้ประดับ  มีการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับจ าหน่ายอยู่ใกล้แหล่งจ าหน่าย  

  พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ สภาพการเล้ียงสัตว์ในท้องท่ีต าบลบางกร่างไม่มีเกษตรกรประกอบอาชีพ
เล้ียงสัตว์ เนื่องจากพื้นท่ีไม่เหมาะสมและเกษตรกรมีพื้นท่ีน้อยจึงไม่เหมาะสมกับอาชีพดังกล่าว 

 3.2 พันธุพ์ืช พันธุ์สัตว์ แมลงพื้นเมือง 

  พันธุ์พืชพื้นเมือง  ต าบลบางกร่างเป็นแหล่งไม้ผลพื้นเมืองของจังหวัดนนทบุรีอีกต าบลหนึ่ง ซึ่ง
ไม้ผลพันธุ์พื้นเมืองหลายชนิดเป็นท่ีนิยมบริโภคของชุมชนในท้องถิ่น เช่น กระท้อน ทุเรียน ช่ือพันธุ์ กบตาข า กบ
ชายน้ า กบแม่เฒ่า เม็ดในยายปราง ช่ือพันธ์เหล่านี้ถูกน้ าท่วมเสียหายไปมากมาย เมื่อปี 2538 ส่วนท่ีเหลือและ
ส่วนท่ีน้ าท่วมตายไปแล้วเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ปลูกซ่อมแซมเพราะมีปัญหาด้านการเจริญเติบโตของต้นทุเรียน
และความเจริญของท่ีดินมีราคาสูงขึ้น เกษตรกรจึงมีการแบ่งขายท่ีดินให้กับนายทุนบางส่วน 

  พันธุ์สัตว์พื้นเมือง สภาพการเล้ียงสัตว์ในท้องท่ีต าบลบางกร่างไม่มีเกษตรกรประกอบอาชีพ
เล้ียงสัตว์มีแต่การเล้ียงเป็นงานอดิเรก เช่น ไก่ชน 
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 3.3 ระบบการผลิต 

  ไม้ผล เนื่องจากต าบลบางกร่างมีพื้นท่ีการเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีสวนแบบผสมผสาน ปลูก
พืชหลายชนิดในพื้นท่ีเดียวกัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการท าสวนในเขตจังหวัดนนทบุรี สืบต่อกันมาแบบสวน
อนุรักษ์ธรรมชาติ  โดยปลูกพืชต่างระดับมีการอาศัยเกื้อกูลกันและกัน และยังได้ใบพืช เศษพืชเป็นอินทรีย์วัตถุ
บ ารุงดินเป็นอย่างดีส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นท่ีปลูกมานานหลายปีแล้วระบบการผลิตส่วนใหญ่อยู่ในช่วงการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตและการบ ารุงรักษาต้นหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเท่านั้น 

ระบบการเก็บน้ าใช้ในพื้นท่ีท้องร่องส่วนได้ใช้ได้ตลอดปี โดยมีการคุมระดับน้ าจากการท า
ประตูน้ าหรือเครื่องสูบน้ าจากคลองซอย 

  ไม้ดอกไม้ประดับ   เป็นแหล่งท่ีขยายกิ่งพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการจ าหน่าย ระบบการผลิต
จึงต้องท าตลอดท้ังปี เนื่องจากเกษตรกรสามารถควบคุมการผลิตได้ 

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             
ปลูก             

ลอกเลนในร่อง             

ตัดแต่งกิ่ง             

ใส่ปุ๋ย             

เก็บผลผลิต             
- ไม้ดอกไม้ประดับ             
ปลูกและดูแลรักษา             

ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
 

           
 

3.4 ผลิตภัณฑ์หลักของต าบลตามนโยบายของรัฐ 

 
ชื่อผลิตภัณฑ์ 

 

 
ปริมาณการผลิตเฉลี่ยต่อดือน 

มังคุด 500 กิโลกรัม 
ทุเรียน 500 กิโลกรัม 

กระท้อนห่อ 1,000 กิโลกรัม 
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 3.5 กลยุทธทางเลือก    

 แผนการผลิตและ/หรือทดสอบเทคโนโลยีส าหรับแผนการผลิตพืชของเกษตรกรในต าบล เกษตรกร
จะมีแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ ท่ีจะเลือกผลิตชนิดของพืชแต่ละชนิดไว้ดังนี้ 

 

ชื่อพืช 
 

การวิเคราะห์ตลาดสู่
เป้าหมายการผลิต 

การวางแผนกลยุทธ์/ 
แผนการผลิต 

 
 

การด าเนินงาน 

ทุเรียน เป็นผลไม้ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด
ในจังหวัดนนทบุรีและเป็นท่ี
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ต ล า ด แ ล ะ
ผู้บริโภคถึงแม้จะมีราคาแพง
แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาด แ ต่ ใน
ขณะเดียวกันผลผลิตถ้าไม่ได้
มาตราฐานก็ยินยอมคืนให้ 

1. มีการก าหนดอายุการเก็บ 
เกี่ยวเป็นมาตรฐานเพื่อให้ได้
ผลผลิตท่ีมาตราฐาน 
2. ส่งเสริมการปลูกทุเรียนใน
ท้อ ง ท่ีบา ง ก ร่ า ง เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้
ผลผ ลิ ต เ พี ย งพ อ ต่ อค ว าม
ต้องการของตลาด 

1. ส่งเสริมให้ชาวสวนท่ีปลูก
ทุเรียนได้มีการเก็บผลทุเรียนท่ี
ไม่ได้มาตราฐานและได้คุณภาพ
เพื่อช่ือเสียงของทุเรียนนท์  
2. แนะน าชาวสวนให้หันมาปลูก
ทุเรียนเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณ
ผลผลิตให้สูงขึ้นและเพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาด 
3. จัดท าปฏิทินในการด าเนินงาน
ล่วงหน้า 
 
 
 
 
 
 

ส้มโอ เป็นผลไม้ท่ีตลาดเป็นผลไม้ท่ี
ตลาดยังมีความต้องการอีก
ม า ก โ ด ย เ ฉ พ า ะ ต ล า ด
ต่างประเทศ สัมโอเป็นผลไม้
ท่ีสามารถส่งออกต่างประเทศ
ได้เหมาะสมท่ีสุดเนื่องจากส้ม
โ อ เ ป็ น ผ ล ไ ม้ ท่ี จ ะ ต้ อ ง
รับประทานหลังการการตัด
แล้วประมาณ 3 วัน ขึ้นไป 
จึงจะมีรสชาดดีเพราะฉะนั้น
ในการส่งออกมีอัตราเสียหาย
น้อยท่ีสุดเนื่องจากส้มโอมี
เปลือกหนาและไ ด้ราคาท่ี
พ อ ใ จ ข อ ง เ ก ษ ต ร ก ร แ ต่
ผลผลิตต้องมี คุณภาพและ
มาตรฐานท่ีดี 
 
 
 

1. รวมกลุ่มกิจกรรมเกษตรกร
ท่ีปลูกส้มโอของต าบลบางกร่าง
ขยายปริมาณการปลูก 
2 .  จั ด ใ ห้ มี ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีเพื่อให้การผลิตส้มโอ
สามารถผลิตผลได้ตลอดปี 
3. จัดงานวันรณรงค์ประกวด
และเผยแพร่ประชาวสัมพันธ์
หรือตลาดส้มโอ 

1. ร่วมกันแก้ไขปัญหาท่ีเสนอ
และข้อเสนอแนะใหม่ๆ 
2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้าน
การตลาด 
3. การจัดการฟาร์มให้มีการผลิต
นอกฤดู 
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ชื่อพืช 
 

การวิเคราะห์ตลาดสู่
เป้าหมายการผลิต 

การวางแผนกลยุทธ์/ 
แผนการผลิต 

 

การด าเนินงาน 

กระท้อน เป็นผลไม้ท่ีมีช่ือเสียงอีกชนิด
หนึ่งในต าบลบางกร่าง แต่ก็ยัง
ไม่เป็นท่ีรู้จักของตลาดท่ัวไป
ส่วนการตลาดก็จะมีพ่อค้าคน
กลางมารั บซื้ อ ถึ ง สวนแ ต่
ช า ว บ้ า น ไ ด้ ร า ค า ท่ี ต่ า ไ ม่
เหมือนกับขายให้กับผู้บริโภค
โดยตรง 

1. มีการจัดการประกวดพันธุ์ 
กระท้อนในรอบปีเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
กระท้อนให้มีการตลาดกว้าง
มากขึ้น 
2. จัดท าเป็นแหล่งท่องเท่ียวใน
เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติในสวน
กระ ท้อนเพื่ อ เป็นการสร้ า ง
ตลาดใหม่ 
 
 

1. ส่งเสริมการขยายพื้นท่ีการ
ป ลู ก เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
การตลาดในอนาคต 
2. จัดกลุ่มองค์กรของชาวสวน
กระท้อนเพื่อให้มีการส่งเสริม
หรือการบริหารกลุ่มองค์กรเป็น
รูปท่ีชัดเจนมากขึ้น 

มังคุด เป็นผลไม้ท่ีตลาดส่วนใหญ่มี
พ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึ ง
สวน และชาวสวนก็น าไปขาย
ตรงให้กับผู้บริโภคก็มี ลูกค้า
ส่วนใหญ่จะติดใจในรสชาดท่ี
หวานอร่อยลูกค้าท่ีบริ โภค
แล้วมักไม่นิยมรับประทาน
มังคุดท่ีมาจากแหล่งอื่น ท้ังท่ี
มีราคาต่ ากว่าโดยลูกค้าใน
กลุ่มนี้จะมีก าลังซื้อสูงโดยซื้อ
ไว้รับประทานเอง 
 
 
 

1. ใช้เทคโนโลยีการผลิตเพื่อ
เพิ่ มผลผ ลิตให้ ไ ด้ ปริ มาณ ท่ี
เพิ่มข้ึน 
2. มีการประชาสัมพันธ์ ต่อ
ตลาดเพิ่มข้ึน 
มีการปลูกทดแทนไม้ผลอื่นๆท่ี
ตายไป 

1. มีการประชาสัมพันธ์ทาง
ส่ือสารมวลชนทุกรูปแบบ 
2. ประชุมกลุ่มผู้ผลิตพร้อมกับ
ก าร ว า ง แผนกา รผ ลิต  และ
การตลาด 

กล้วยหอม
กล้วยน้ าว้า 

เป็นพืชท่ีมีอายุประมาณ 9 -
12 เดือน ก็เก็บผลผลิตได้
แ ล้ ว เ ก ษ ต ร ก ร นิ ย ม ป ลู ก
หลังจากน้ าลดทันที เพื่อท่ีจะ
เก็บเกี่ยวผลผลิตให้ทันฤดูน้ า
หลาก 
กล้วยเป็นไม้ผลท่ีมีต้นทุนใน
การผลิตต่ าไม่ต้องมีการเอาใจ
ใส่ดูแลมาก ส่วนราคาผลผลิต
ก็อยู่ในราคาท่ีเกษตรกรพอใจ
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล เช่น 
ตรุษจนี สาทรจีน 
 
 
 
 
 

1. ก าหนดวันปลูกเพื่อให้ได้ผล
ผลิตตรงกับเทศกาลต่างๆ 
2. วางแผนการผลิตเพื่อขาย
ผลผลิตและแปรรูป 
3. มีการวางแผนในการท าคัน
กั้นน้ า  เพื่อ ให้มีการผลผลิต
อย่างต่อเนื่อง 

1. สร้างตลาดผลิตผลแปรรูปจาก
ผลผลิตท่ีมีคุณภาพต่ าพร้อมกับ
ข ย า ย ต ล า ด ผ ล ผ ลิ ต ใ ห้ มี
ความสัมพันธ์กับการวางแผน 
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พืชผักสวน
ครัว 

ปัจจุบันพื้นท่ีในเขตต าบลบาง
กร่าง เริ่มมีบ้านจัดสรรและ
ประชากรเพิ่มขึ้นอย่ าง ต่อ
เนื่งอแนวโน้มการตลาดผัก
สวนครัวจะต้องขยายตัวอย่าง
แน่นอนและในขณะนี้มีการ
ส่งเสริมเรื่องความปลอดภัย
ของอาหารเพราะฉะนั้นผัก
สวนครัวของเกษตรกรในพื้นท่ี
ต าบลบางกร่างจึงต้องมีความ
ปลอดภัยจากสารพิษมากขึ้น 

1. มีการส่งเสริมการปลูกผักสวน
ครัวในลักษณะท่ีปลอดภัยจาก
สารพิษให้มากขึ้น 

- 2. วางแผนการตลาดผักสวนครัว
ปลอดสารพิษและมีลัญลักษณ์ท่ี
ผลผลิตว่าปลอดสารพิษ 

1. ส่งเสริมและให้ความรู้ในเรื่อง
ของการปลูกผักปลอดสารพิษ 
2. จัดต้ังศูนย์รับซื้อและจ าหน่าย
ผลผลิตจากเกษตรกร 
 

 

3.6 เทคโนโลยีการผลิต (การใส่ปุ๋ยและสารเคมี ฯลฯ) 

   การท าสวนแบบธรรมชาติ ชาวสวนส่วนใหญ่จะค านึงถึงต้นทุนในการผลิตเพราะว่า
รายได้ของการท าสวนแบบธรรมชาติค่อนข้างต่ า ชาวสวนจึงใช้เทคโนโลยีชาวบ้านเป็นส่วนใหญ่ เช่น การสาดเลน 
ในท้องร่องทุกปีในช่วงเดือน มีนาคม ถึง เมษายน เลนท่ีสาดไปนี้จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทางธรรมชาติ ซึ่งบางส่วนไม่ได้
ใช้ปุ๋ยเคมีเลย ท าให้ผลไม้มีรสชาดดีแตกต่างจากท่ีอื่น ผลไม้ของพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีส่วนใหญ่มีช่ือเสียงในเรื่อง
คุณภาพ  และเป็นท่ีต้องการของคนท่ีมีฐานะแม้ผลผลิตจะได้ปริมาณท่ีน้อย แต่มูลค่าของผลผลิตท่ีไม่มีต้นทุนใน
การผลิตต่ า การปลอดภัยจากสารพิษก็เป็นท่ีต้องการของตลาดส่วนหนึ่งเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ใช้สารเคมี
ในการก าจัดศัตรูพืชเนื่องจากใช้หลักการธรรมชาติ คือใช้แมลงฆ่าแมลง 

 3.7 เทคนิควิธีการผลิต 

   ใช้วิธีการผลิตแบบด่ังเดิม คือ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสืบสานจากบรรพบุรุษ ได้แก่ การยกร่อง
สวนเพื่อการระบายน้ า และใช้ใบทองหลางท่ีมีการปลูกอย่างแพร่หลายในพื้นท่ีมกัเป็นปุ๋ ยพืชสด กลบโคนต้นแล้วสาด

โคนในร่องสวนกลบโคนต้นอีกครัง้หนึ่งจึงท าให้ต้นทเุรียน กระท้อน และผลไม้ตา่งๆ ท่ีปลกูมีการเจริญเตบิโตเร็วและรสชาตดิี 

การใช้แรงงานเคร่ืองจักรกลการเกษตรและปัจจัยการผลิต 

 เครื่องพ่นยา 
 เครื่องตัดหญ้า 
 เครื่องสูบน้ า 

 
 

ชื่อพืช 
 

การวิเคราะห์ตลาดสู่
เป้าหมายการผลิต 

การวางแผนกลยุทธ์/ 
แผนการผลิต 

 

การด าเนินงาน 
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ข้อมูลการตลาด (วิถีการตลาด  แหล่งรับซ้ือผลผลิต) 

วิถีการตลาดไม้ผล 

 

 

 

 

   

 

 

 

แหล่งรับซื้อไม้ผลประจ าจังหวัด 
- ตลาดสดเทศบาลเมืองนนทบุรี   - ตลาดเทศบาลบางบัวทอง 

- ตลาด อ.ต.ก. 3     - ตลาดเทศบาลปากเกร็ด 

- ตลาดเรวดี      - ตลาดกระทรวงสาธารณสุข 

- ตลาดชลประทาน  

วิธีการตลาดไม้ดอก ไม้ประดับ 
 

 

 

 

 

 

 

เกษตรกรผู้ผลติ ตลาดผลไม้ประจ าจงัหวดั ผู้บริโภค 

ตลาดขายสง่ผลไม้ในจงัหวดั 

พอ่ค้าท้องถิ่น 
ตลาดผลไม้ในท้องถิ่น 

พอ่ค้าปลีก 

ผู้บริโภค 

ผู้บริโภค 

เกษตรกรผู้ผลิต 

พ่อค้าคนกลาง ตลาดจตุจักร 

ผู้บริโภค 

ตลาดจังหวัดใกล้เคยีง 
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 3.8 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 1. การยกร่องเกษตรกรที่ท าสวนกระท้อนจะยกร่องเพื่อควบคุมระบบน้ าและป้องกันน้ าท่วมและป้องกัน
น้ าเค็มเข้า 
 2. การปลูกไม้ผลของเกษตรกรจะท าโคกปลูก เนื่องจากดินเป็นดินเหนียวเพื่อป้องกันน้ าขั งท่ีจะท าให้
กระท้อนตายได้ 

 3. การสาดเลนเกษตรกรจะสาดเลนหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อท าให้ร่องสวนสะอาดและได้ปุ๋ยจาก
ใบไม้ท่ีตกลงไปในร่องสวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 4. การห่อกระท้อนเกษตรกรจะห่อด้วยใบตองแห้ง เป็นการป้องกันแมลงเข้าท าลายเกษตรกรจะห่อ
กระท้อนเมื่อกระท้อนเริ่มเปล่ียนสีเขียวเป็นสีเหลือง 

 5. เทคนิคและวิธีการคัดเลือกพันธุ์กระท้อน เกษตรกรจะอาศัยจาการสังเกตผลกระท้อนท่ีแตกต่างไปจาก
พันธุ์เดิมโดยน าเมล็ดไปเพาะปลูกแล้วใช้เวลา 5 - 8 ปี ถ้าผลผลิตออกมามีคุณภาพดีกว่าพันธุ์เดิม เกษตรกรก็จะ
เก็บพันธุ์ไว้ขยายพันธุ์ต่อไป ท าให้มีกระท้อนพันธุ์ใหม่ๆ 
 

4. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

  ต าบลบางกร่าง มีพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีสร้างผลผลิตท่ีมีช่ือเสียงโดยเฉพาะผลไม้ ปัจจุบันมีการ
จัดสรรพื้นท่ีเพื่อก่อสร้างอาคารท่ีอยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการธุรกิจ
เพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก ท าให้พื้นท่ีการเกษตรของต าบลลดลง ในขณะท่ีธุรกิจต่างๆ การขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม 
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นพื้นท่ีหนึ่งท่ีเป็นแหล่งรายได้ของประชาชนภายในต าบลและต าบลใกล้เคียง 

  หน่วยธุรกิจในต าบล 

     โรงงานอุตสาหกรรม   จ านวน      3  แห่ง 

     หมู่บ้านจัดสรร   จ านวน    25  แห่ง 

     โรงสี     จ านวน      1  แห่ง 

     โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ  จ านวน      2  แห่ง 

     อู่ซ่อมรถ    จ านวน    14  แห่ง 

     โรงกลึง    จ านวน      3  แห่ง 
 

 4.1 การประกอบอาชีพและรายได้  

  ลักษณะอาชีพของเกษตรกร 

     พืช   ร้อยละ 98.38 ของจ านวนครัวเรือนเกษตรกร 

     ปศุสัตว์  ร้อยละ   0.44 ของจ านวนครัวเรือนเกษตรกร   

     ประมง  ร้อยละ   0.29 ของจ านวนครัวเรือนเกษตรกร 

     แปรรูป  ร้อยละ   0.29 ของจ านวนครัวเรือนเกษตรกร 



  แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลบางกร่าง  อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 
 

32 

     ไร่นาสวนผสม ร้อยละ   0.29 ของจ านวนครัวเรือนเกษตรกร 

     ดิน   ร้อยละ   0.29 ของจ านวนครัวเรือนเกษตรกร 
 

 4.2 รายได้นอกภาคเกษตรกรรม 

  รายได้นอกภาคเกษตร ได้แก่ รายได้จากเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน รายได้จากการค้าขาย
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม/บริการ รายได้อื่น ๆ เช่น ค่าเช่า ลูกหลานส่งเงินมาให้ ดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น 
เกษตรกรในต าบลบางกร่างท่ีประกอบอาชีพทางการเกษตร จะมีการหารายได้นอกภาคเกษตรกรรมมาเสริมรายได้
ให้แก่ครอบครัวในหลายทาง เช่น สมาชิกในครัวเรือนเข้าท างานตามโรงงานอุตสาหกรรม รายได้เฉล่ียประมาณ 
300 - 400 บาท/วัน และเกษตรกรออกรับจ้างแรงงานภาคเกษตรกรรมในเวลาว่าง เช่น รับจ้างตัดหญ้า ตกแต่ง
ต้นไม้ รดน้ า ดูแลสวน เป็นต้น  

 4.3 แรงงานและการเคลื่อนย้ายแรงงาน 

  แรงงานในครัวเรือนส าหรับภาคเกษตรกรรมจะมีน้อยลงมาก เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมในพื้นท่ี
ต าบลมีมากขึ้นและมีการจ้างแรงงานท่ีแน่นอนได้รับรายได้ประจ าดีกว่าภาคเกษตรกรรม จึงท าให้แรงงานเปล่ียน
ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ในส่วนทางภาคการเกษตรต้องหาเครื่องจักรกลเข้ามาทดแทนแรงงานให้มากขึ้น 

 4.4 แหล่งเงินทุน 

   เกษตรกรในต าบลบางกร่างเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกันเป็นส่วนใหญ่ และสมาชิกธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท าให้เกษตรกรมีแหล่งเงินทุนท่ีจะกู้ยืมได้และมีเกษตรกรท่ีกู้ยืมเงินพ่อค้า
คนกลางบางส่วน เช่น น าเอาปุ๋ยมาใช้ก่อนและหักค่าใช้จ่ายหลังได้ผลผลิต บางส่วนจะกู้ตามแหล่งสถาบันทาง
การเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เป็นต้น 

แหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตร 
 

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    สหกรณ์การเกษตร 
  ธนาคารพาณิชย์ ท้ังของรัฐบาลและเอกชน    กองทุนหมู่บ้าน 
  แหล่งเงินกู้นอกระบบ 

 

ตารางข้อมูลสหกรณ์การเกษตรอ าเภอเมืองนนทบุรี 

 

ล าดับ 
 

 

ชื่อสหกรณ์ 
 

ประเภทสหกรณ์ 
 

จ านวนสมาชิก 
(ราย) 

1. 
2. 

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

สหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์การเกษตร 

633 ราย 
5,414 ราย 

ท่ีมา : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 
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ส่วนท่ี 3 

ปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนา 

สถานการณ์ทางการเกษตรของต าบลบางกร่าง อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ต าบลบาง
กร่างมีพื้นท่ีท้ังหมด 4,094 ไร่ เนื้อท่ีใช้ท าการเกษตร 2,000 ไร่ และมีครัวเรือนเกษตรกร 680 ครัวเรือน คิด
เป็นร้อยละ 23. 52 ของครัวเรือนท้ังหมด ประชากรส่วนใหญ่ของต าบลบางกร่างประกอบอาชีพการเกษตรมา 
ช้านาน มุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อนยกระดับสถานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดี ขึ้น ซึ่งต าบล 
บางกร่างมีปัจจัยธรรมชาติเอื้ออ านวยในการท าการเกษตร โดยมีแหล่งน้ าจากคลองบางกอกน้อย คลองอ้อมนนท์
ใช้ได้ตลอดท้ังปี ชุมชนมีความช านาญในการปลูกไม้ผลมาต้ังแต่อดีต และพื้นท่ีส่วนใหญ่เหมาะสมท่ีจะปรับปรุง 
หรือเปล่ียนแปลงจากการผลิตพืชเชิงเด่ียวมาท าการเกษตรผสมผสาน เพื่อลดความเส่ียงในด้านราคาผลผลิตตกต่ า 
เนื่องจากการพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมานั้น ขาดการวิเคราะห์พื้นท่ีเป้าหมาย ท้ังด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ
และสังคม หรือการน าเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการเกษตร ท าให้การใช้พื้นท่ีการเกษตรไม่
เหมาะสมและสอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรบุคคลท าให้การพัฒนาการเกษตรบางพื้นท่ีกลับ
กลายเป็นการท าลายทรัพยากรไปโดยไม่รู้ตัว เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ท้ังการผลิตและ
การตลาดมาตลอดระยะเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได้ เงินทุน ภาวะหนี้สิน ปัจจัยการผลิต การใช้เทคโนโลยีของ
เกษตรกร ตลอดจนเงื่อนไขของราคาผลผลิตการเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในปัจจุบันผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่มีมากกว่าความต้องการ เพราะการผลิตไม่ค่อยสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดมากนัก มีการเกิดช่องว่างระหว่างเกษตรกร รวมท้ังไม่ได้ร่วมวางแผนด าเนนิงานให้สอดคล้อง 
กับขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ทรัพยากร และขีดความสามารถของเกษตรกร   

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 1 เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง 
อ าเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 20 ราย เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท่ีดีโดยต้ังอยู่บน
พื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและรอบด้าน โดยค านึงถึงสภาพการณ์ท่ีต้องการ
จะบรรลุ และการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท้ังมิติทางด้านการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม การบริหาร
จัดการ และมิติด้านพื้นท่ี ท้ังระดับอ าเภอ จังหวัด ประเทศ และระดับโลก ซึ่งล้วนส่งผลกระทบไม่ทางตรงก็
ทางอ้อมต่อต าบล เพื่อรับมือกับสถานการณ์หรือผลกระทบอย่างรู้เท่าทัน น าไปสู่การปรับเปล่ียนการท าการเกษตร 
แก้ไขปัญหาสนองตอบความต้องการของเกษตรกรในต าบลได้อย่างแท้จริง โดยส ารวจ/เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีส าคัญ
เกี่ยวข้องกับการเกษตรในต าบล โดยเฉพาะข้อมูลด้านแหล่งน้ า หนี้สิน ท่ีดินท ากิน สวัสดิการและสิทธิเกษตรกร 
จ านวนเกษตรกร อาชีพการเกษตรท่ีท ารายได้/รายจ่าย การแปรรูป การตลาด ปัจจัยการพื้นฐานทางการเกษตรใน
พื้นท่ี ฯลฯ โดยแหล่งข้อมูลควรจัดหาข้อมูลเชิงลึกถึงรายครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน เพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ ซึ่งแหล่งข้อมูลประสานจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ อบต./เทศบาล 
และรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะของเกษตรกร รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบเรื่ องแหล่งน้ า หนี้สิน 
ท่ีดินท ากิน สวัสดิการและสิทธิเกษตรกร พ่อค้าเอกชน อบจ./อบต./เทศบาล สถานศึกษา หน่วยงานราชการอื่น 
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ /กิจกรรม 
หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ และจ าแนกข้อมูลรายละเอียดของประเด็นปัญหาหลัก 5 เรื่อง ประกอบด้วย 
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ปัญหาหนี้สิน ปัญหาท่ีดินท ากิน ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ปัญหาสวัสดิการ  สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมและปัญหาราคาสินค้าเกษตร 

 
ปัญหาและความต้องการเกษตรกร 

  จากการส ารวจ/เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีส าคัญเกี่ยวข้องกับการเกษตรในต าบลบางกร่าง อ าเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีดังนี้ 

 

ปัญหา 
 

 

สาเหตุ 
 

แนวทางการพัฒนา 

1. น้ าเน่าเสีย/น้ าเค็ม 
 

 

 

 

- น้ าเน่าเสียจากหมู่บ้านจัดสรร  
- น้ าเน่าเสียปนเป้ือนสารพิษจาก
โรงงานอุตสาหกรรม 
- ครัวเรือนปล่อยน้ าเสียลงแหล่งน้ า 

- น าเสนอปัญหาการแก้ไขปัญหาน้ าเสียต่อ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
- หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน/
หน่วยงานภาครัฐ/หมู่บ้านจัดสรร/โรงงาน
อุตสาหกรรม 
- สร้างบ่อพักดักไขมัน 

 
 

2. ต้นทุนการผลิตสูง 

 
 

 

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

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

 
 

3. ผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่ า 

 

 

- ไม่มีการรวมกลุ่มผลผลิตทางการ
เกษตร 
- ผลผลิตล้นตลาด 
- ขาดความรู้ ความเข้าใจในการวาง
แผนการปลูก วางแผนการผลิตสินค้า
เกษตร 
 
 

- จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกร
ในการวางแผนการประกอบอาชีเกษตรกรรม
ให้ผลผลิตมีคุณภาพ 
- จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสร้างงาน 
เพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต  
- ปรับเปล่ียนปลูกพืชตามความเหมาะสมของ
พื้นท่ี  
- จัดต้ังแหล่งรวบรวมผลผลิตและจ าหน่าย
ผลผลิต 
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  สรุปผลของการรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะของเกษตรกร รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐท่ี
รับผิดชอบการรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะของเกษตรกร ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี มีดังนี้ 

 

ประเด็นปัญหา 
 

 

แนวทาง/วิธีการ 

1. ด้านรายได้ภาค
การเกษตร 

1. จัดอบรมรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและชุมชน  
    - เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    - เพื่อวางแผน และพัฒนาแนวทางการประกอบอาชีพ การรวมกลุ่ม การพัฒนา
รูปแบบ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานตรงตามความต้องการ 
 

2. ด้านแหล่งน้ า 1. สร้างจิตส านึกให้ชุมชนอนุรักษ์แหล่งน้ า 
2. จัดต้ังกลุ่ม 
    - เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ าในชุมชนให้เป็นระบบ 
    - เพื่อน าเสนอปัญหาการแก้ไขปัญหาน้ าเสียต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 
    - เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน/หน่วยงานภาครัฐ/หมู่บ้านจัดสรร/
โรงงานอุตสาหกรรม 
3. ขุดลอก คูคลอง และก าหนดพื้นท่ีท้ิงขยะและน้ าให้เหมาะสม 
 

3. ด้านราคาผลผลิต 1. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
    - เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการปลูก การผลิต การแปรรูปให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการ 
    - เพื่อปรับเปล่ียนปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นท่ี และตรงตามความ
ต้องการของตลาด 
    - เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรตะหนักถึงความส าคัญท่ีจะอนุรักษ์พนัธุ์ไม้ผลท่ีมี
คุณภาพในท้องถิ่น 

2. สนับสนุนจัดต้ังแหล่งรวบรวมผลผลิตและจ าหน่ายผลผลิตในชุมชน 
 

4. ด้านต้นทุนการผลิต 1. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
    - เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและปรับแนวคิดของเกษตรกรให้เปล่ียนมาท า
การเกษตรอินทรีย์/ชีวภาพ ให้ประสบความส าเร็จ เช่น การจัดท าปุ๋ยหมักชีวภาพ
และปุ๋ยพืชสด 
    - เพื่อให้ความรู้ในการท าการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้
ปัจจัยการผลิตท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
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 แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมต าบลบางกร่าง อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล ท้ังจากข้อมูลพื้นท่ีท่ีได้รวบรวมจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลท่ีได้จากการประชุมคณะ
ผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ/ต าบล และรวบรวมความคิดเห็น โดยมีเกษตรกร ผู้น าเกษตรกร 
ผู้น าท้องถิ่น และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลของต าบลบางกร่าง จึงได้แนวทางพัฒนาเกษตรกรรมต าบลบาง
กร่าง ดังนี้   

 

ประเด็นปัญหา 
 

 

แนวทางการพัฒนา/แก้ไขปัญหา 
 

ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
  - น้ าเค็ม 
  - 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 เพื่อวางแผนการใช้น้ า และการบริหารจัดการน้ า ระหว่างเกษตรกรกับ
หน่วยงานภาครัฐ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นผู้ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    3.2 เพื่อน าเสนอปัญหาการแก้ไขปัญหาน้ าเสียต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
    3.3 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน/หน่วยงานภาครัฐ/หมู่บ้าน
จัดสรร/โรงงานอุตสาหกรรม 
4. ขุดลอก คูคลอง และก าหนดพื้นท่ีท้ิงขยะและน้ าเสียให้เหมาะสม 

ปัญหาหนี้สินเกษตรกร 
  - หนี้สินเกิดจากการท า
การเกษตร 

1. ส่งเสริมการสร้างอาชีพ เช่ือมโยงบูรณาการกับโครงการส่งเสริมอาชีพของกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนกลุ่มอาชีพ
กลุ่มละ 30,000 บาท และสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ปัญหาราคาสินค้าเกษตร 
  - ผลผลิตขาดมาตรฐานรับรอง 
  - ขาดการวางแผนการผลิตท่ีมี
คุณภาพและเหมาะสม 
  - ต้นทุนการผลิตสูง 
  
 
 

1. รวมกลุ่มอาชีพ 
    1.1 ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มแต่ละประเภทให้เข้ามาส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
2. จัดอบรมให้แก่เกษตรกร 
    2.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการปลูก การผลิต และการแปรรูป 
    2.2 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและปรับแนวคิดให้เกษตรกรเปลี่ยนมาท า
การเกษตรอินทรีย์/ชีวภาพ ให้ประสบความส าเร็จ 
    2.3 เพื่อให้ความรู้และแนวทางพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพการเกษตร 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้ปัจจัยการผลิตท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
    2.4 เพื่อวางแผนพัฒนาแนวทางการประกอบอาชีพ การรวมกลุ่ม การพัฒนา
รูปแบบ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร (มะม่วงยายกล่ า) ให้ได้มาตรฐาน 
4. จัดต้ังแหล่งรวบรวมผลผลิตและจ าหน่ายผลผลิตในชุมชน 
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บทที่ 4 

แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลบางกร่าง อ าเภอเมืองนนทบุรี 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. ครัวเรือนปล่อยน้ าเสียลง
แหล่งน้ าเนื่องจากเกษตรกรขาด
จิตส านึกในการมีส่วนร่วม
อนุรักษ์และรักษาแหล่งน้ า 
2. น้ าเน่าเสียจากหมู่บ้าน
จัดสรร  
และน้ าเน่าเสียปนเป้ือนสารพิษ
จากโรงงานอุตสาหกรรม 
 

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 เพื่อวางแผนการใช้น้ า และการบริหาร
จัดการน้ า ระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานภาครัฐ 
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นผู้ประสานงาน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
    3.2 เพื่อน าเสนอปัญหาการแก้ไขปัญหาน้ าเสีย
ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
    3.3 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน/
หน่วยงานภาครัฐ/หมู่บ้านจัดสรร/โรงงาน
อุตสาหกรรม 
4. ขุดลอก คูคลอง และก าหนดพื้นท่ีท้ิงขยะและ
น้ าเสียให้เหมาะสม 

    หมู่ท่ี 1 - 10 -สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
จังหวัด 
-ชลประทาน 
-อบต. 
-อบจ. 
-สภาเกษตรกร
จังหวัด 

 
 

 

 
 

โครงการ 
 
 

 
 

เหตุผล 

 
 

กิจกรรม 

 
 

กิจกรรมย่อย 

 
ระยะเวลาการด าเนินการ 

 

 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

25
61

 
 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

โครงการส่งเสริม
อาชีพของกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร  

เกษตรกรมีปัญหาในด้านการท า
การเกษตร ดังนี้ 
1. หนี้สินท่ีเกิดจากการท า
การเกษตร 
2. ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ 
3. ขาดการพัฒนาอาชีพ 

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 - 10 -สนง.เกษตรอ าเภอ 
-สนง.เกษตรจังหวัด 
-อบต. 
-อบจ. 
-สนง.กองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร 
-สภาเกษตรกรจังหวัด 
 



 
 

 แผนพฒันาเกษตรกรรมระดบัต าบลบางกร่าง  อ าเภอเมืองนนทบรีุ  จงัหวดันนทบรีุ 
 

38 

 
 

โครงการ 
 
 

 
 

เหตุผล 

 
 

กิจกรรม 

 
 

กิจกรรมย่อย 

 
ระยะเวลาการด าเนินการ 

 

 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

25
61

 
 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

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 - 10 -อบต. 

-สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด 
-กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 
-สภาเกษตรกรจังหวัด 
 

 

 
 

โครงการ 
 
 

 
เหตุผล 

 
กิจกรรม 

 
 
 

กิจกรรมย่อย 

 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

 

 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

25
61

 
 

25
62

 

25
63

 

25
64

 
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 เพื่อให้ความรู้และแนวทางพัฒนาทักษะใน
การประกอบอาชีพการเกษตร ตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง และการใช้ปัจจัยการผลิตท่ี
ถูกต้องและเหมาะสม 
    2.4 เพื่อวางแผนพัฒนาแนวทางการประกอบ
อาชีพ การรวมกลุ่ม การพัฒนารูปแบบ การแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้
มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของ
ตลาด 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
(มะม่วงยายกล่ า) ให้ได้มาตรฐาน 
4. จัดตั้งแหล่งรวบรวมผลผลิตและจ าหน่าย
ผลผลิตในชุมชน 

1 
ศูน

ย ์

1 
ศูน

ย ์

1 
ศูน

ย ์

1 
ศูน

ย ์ หมู่ท่ี 1 - 10 -สนง.เกษตรอ าเภอ 
-สนง.เกษตรจังหวัด 
-อบต. 
-อบจ. 
-สถานีพัฒนาท่ีดิน
จังหวัด 
-พาณิชย์จังหวัด 
-สนง.กองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร 
-ธกส. 
-สภาเกษตรกรจังหวัด 
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ภาคผนวก 
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ภาพการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอ าเภอ/ต าบล เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
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ภาพกิจกรรม 
การบูรณาการแก้ไขปัญหาเร่ือง น้ าเน่าเสีย/กรด-ด่าง พื้นที่หมู่ที่ 6 ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  

 

  น้ าเน่าเสีย/กรด-ด่าง เกิดจากการซึมจากใต้ดินจากหมู่บ้านจัดสรรลงในพื้นท่ีการเกษตร เนื้อท่ี 5 ไร่ 
ซึ่งเป็นการเกษตรแบบผสมผสานปลูกทุเรียน (เชิงอนุรักษ์พันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดนนทบุรี) กล้วย มะพร้าวน้ าหอม 
มะนาว เล้ียงปลา ฯลฯ ผลกระทบท่ีได้รับท าให้เกิดความเสียหายต่อพื้นท่ีการเกษตรต้นไม้ยืนต้นตาย คุณภาพดินเส่ือม
โทรม ซึ่งเกษตรกรได้ด าเนินแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นในการเจรจาร่วมกับหมู่บ้านจัดสรร โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
ด าเนินการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1. สถานีพัฒนาท่ีดินนนทบุรี ขอความอนุเคราะห์สารเร่ง พด.3 , พด.6 ฯลฯ พร้อมแนะน าวิธีการใช้
และการปรังปรุงบ ารุงดินท่ีเส่ือมคุณสภาพ 
  2. ประสานหน่วยงานเอกชนในการสาธิตผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ ในการบ าบัดน้ าเสีย โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย 
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ภาพกิจกรรม 
การบูรณาแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสยี พื้นทีห่มู่ที่ 10 วัดแคใน ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  

  น้ าเน่าเสีย ปนเปื้อนสารพิษเกิดจากโรงงาน หมู่บ้านจัดสรรและชุมชน ซึ่งน้ าในล าคลองได้เน่าเสีย  
ส่งกล่ินรุนแรง สัมผัสน้ ามีอาการคัน ล าคลองต้ืนเขิน การเกษตรไม่สามารถสูบน้ าจากล าคลองเข้าพื้นท่ีการเกษตรได้ 
ส่งผลกระทบท่ีได้รับท าให้เกิดความเสียหายต่อพื้นท่ีการเกษตร  โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีวสรุปรายละเอียด
สภาพปัญหาความต้องการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เตรียมพร้อมในการบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1. สถานีพัฒนาท่ีดินนนทบุรี ขอความอนุเคราะห์สารเร่ง พด.3 , พด.6 ฯลฯ พร้อมแนะน าวิธีการใช้
แก้น้ าเสียและการปรังปรุงบ ารุงดินท่ีเส่ือมคุณสภาพ 
  2. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี แนะน าและบ าบัดสารปนเปื้อนใน
น้ าคลองให้สามารถใช้ในด้านการเกษตรได้ ก าจัดกล่ินของน้ า 
 3. ประสานหน่วยงานด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง 
และเทศบาลต าบลบางเลน 
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ภาพกิจกรรมการบูรณาการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร 

  โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีด าเนินการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
แก้ไขปัญหา พัฒนาและสนับสนุนกลุ่ม จ านวน 3 หน่วยงาน ดังนี้ 

  1. ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมขับเคล่ือนการด าเนินงานของกลุ่ม
และช้ีแจงรายละเอียดการบูรณาการโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

 
  2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมขับเคล่ือนการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้าน เพื่อสร้าง
การรับรู้ให้แก่คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน สมาชิกกลุ่มและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ  

  3. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาการผลิตสินค้าแปรรูป 
และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนขับเคล่ือนให้สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัด พร้อมท้ังประสานงานกิจกรรม
ยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร โดยให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการด าเนินธุกิจในเบ้ืองต้น วงเงินงบประมาณ 10,000 บาท  
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