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1. การพัฒนาแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่
1.1 แนวทางแก้ไขปัญหาการขอรับ สิทธิ เข้าร่วมโครงการรับจานาข้าว รอบที่ 2
เสนอต่อเกษตรอาเภอปากเกร็ด
ตามนโยบายของรัฐบาล การรับจานาข้าวรอบที่ 2/2556 สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งร่วมเป็นคณะอนุกรรมการติดตามโครงการรับจานาข้าว และทาหน้าทีผ่ แู้ ทนเกษตรกร
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่ งชาติ พ.ศ. 2553 ได้รับทราบจากนายพีระพัฒน์ ยันต์แดง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เรื่องการขอรับสิทธิเข้าร่วมโครงการรับจานาข้าว รอบที่ 2/2556
ซึ่งมีเกษตรกรในอาเภอปากเกร็ด จานวน 50 คน กลัวเสียสิทธิในการเข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจาก
ระยะเวลาการหว่านและเก็บเกี่ยวข้าวมีปัญหา และอุปสรรค ทาให้เกิดความล่าช้า ไม่ทันกับระยะเวลา
ของโครงการฯ กาหนด
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการขอรับสิทธิเข้าร่วม
โครงการรับจานาข้าว รอบที่ 2 โดยใช้การประชาสัม พันธ์โครงการทาง แผ่นพับ วิทยุชุมชน ฯลฯ แจ้ง
หลักเกณฑ์การดาเนินโครงการรับจานาข้าวเปลือก เช่น เงื่อนไขการรับจานา วัน เวลาและจุดรับจานา
ข้าวให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติให้ยืดระยะเวลาโครงการจากรัฐบาล เพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรในอาเภอปากเกร็ด และเกษตรกรทั่วไปไม่ให้เสียสิทธิในการเข้าร่วมโครงการ และใช้
ในการวางแผนการหว่านพันธุ์ข้าว ต่อไป

1.2 แนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนาในการเพาะปลูกทุเรียนที่ได้รับสนับสนุน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เสนอต่อเกษตรอาเภอปากเกร็ด
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้รับทราบจากนายพีระพัฒน์ ยันต์แดง สมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การประสบปัญหาการขาดแคลนน้าในการเพาะปลูกพันธุ์ทุเรียน ซึ่ง
มีเกษตรกรอาเภอปากเกร็ด จานวน 30 คน ที่ได้รับสนับสนุนพันธ์ทุเรียนดั้งเดิมจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มีแนวทางเสนอแก้ไขปัญหาการประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้าในการเพาะปลูกพันธุ์ทุเรียน โดยสนับสนุนการถ่ายทอดการผลิตและสาธิตเครื่องตะบันน้า
ที่ใช้พลังงานจากธรรมชาติ เครื่องดังกล่าวสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้าไว้ใช้ในพื้นที่
การเกษตร เพื่อทาให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้าและอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้าได้มีน้าใช้ใน
การเกษตร ต่อไป

1.3 แนวทางการแก้ไขการขาดแคลนนาของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ทุเรียน หมู่ที่ 8 ตาบลบางกร่าง อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เสนอต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางกร่าง
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จากการที่ส ภาเกษตรกรจั งหวัด นนทบุ รีไ ด้ จัด ประชุ ม อบรมคณะทางานเมื่อ วัน ที่ 5
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ วัดขวัญเมือง ตาบลบางกร่าง อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ได้รับทราบถึงความเดือดร้อนปัญหาเรื่องน้าของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน หมู่ที่ 8
ตาบลบางกร่าง อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เกิดความเสียหายถึงรายได้เป็นอย่างมาก สภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมคิดร่วมทาการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีข้อสรุปแนว
ทางแก้ไข
1. การกาจัดวัชพืช ขุดลอกคูคลองวัดขวัญเมือง
2. จัดให้มีโครงการ การขุดคลองให้ลึกและกว้างขึ้นอีกเพื่อเพิ่มปริมาตรทาให้ใช้ได้ถึงฤดู
แล้งและกักเก็บน้าได้
3. ขอแนวทางการสนับสนุนเพิ่มเติมจากกรมชลประทาน
4. สนับสนุนให้มีบ่อ สระส่วนกลางสาธารณะประโยชน์ใช้ยามขาดแคลน
5. การเจาะบ่อบาดาลเสริมจากกรมทรัพยากรน้าบาดาล
6. พิจารณาใช้กังหันพลังลมขับปั้มทาเพื่อเก็บกักน้าไว้ทดแทนเป็นส่วนกลาง
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีในฐานะตัวแทนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรจึงขอเสนอ
ข้อคิดเห็นเพื่อการพิจารณาโดย สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ยินดีร่วมบูรณาการสนับสนุนตามความ
เหมาะสมและนโยบาย สภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อการประสานงานต่อไป

1.4 การร่วมกันแก้ไขปัญหาของสภาเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคกลาง เรื่อง การออก
ใบรั บ รองเกษตรผู้ ป ลู ก ข้ า วปี 2555/56 และการขยายเวลาการรั บ จ าน า
ข้าวเปลือก โดย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัด สระบุรี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด นครนายก ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด นครปฐม
ประธานสภาเกษตรกรจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ประธานสภาเกษตรกรจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดอุบลราชธานี

1.5 แนวทางการสร้างเครือข่ายสินค้าการเกษตรระดับจังหวัดธุรกิจสินค้าเกษตร
เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางรักน้อย
เนื่องด้วยกลุ่มเกษตรกรหมู่ที่ 1 ตาบลบางรักน้อย อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะน้าท่วมในปี พ.ศ. 2554 กาลังรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มเกษตรเพื่อผลิตสินค้า
ทางการเกษตรแต่ยังขาดประสบการณ์ในการดาเนินการ ทั้งด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์และจาหน่ายสินค้า
ซึ่งถือเป็นอุปสรรคที่สาคัญอาจจะทาให้โครงการดังกล่าวไม่ประสบความสาเร็จได้
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีในฐานะผู้แทนเกษตรกรและการพัฒนาเกษตรกรรม
รับทราบข้อมูลความต้องการของกลุ่มเกษตรกร หมู่ 1 ประมาณ 20 คน สภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรี ขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยกลุ่มเกษตรกรหมู่ที่ 1 ตาบลบางรักน้อย
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ขอรับการสนับสนุนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลการ
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อบรมและเทคนิคการผลิตหรือการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ตามแต่พิจารณาเห็นควรแก่กลุ่มเกษตรกร
ดังกล่าว สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรียินดีให้ความร่วมมือประสานงานในทุกกรณีตามความเหมาะสม

1.6 การพัฒนาการเกษตรด้านการลดต้นทุนในการประกอบอาชีพประมง เสนอต่อ
ประมงจังหวัดนนทบุรี
ด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นประมง สภาเกษตรกรจั ง หวั ด นนทบุ รี โดยนางสุ ม าลี แดงโกเมน
กลุ่ มเกษตรกรผู้ ป ระกอบอาชีพประมง อาเภอบางบัว ทอง จังหวัดนนทบุรี ประสบปัญหาต้นทุนในการ
ประกอบอาชีพด้านอาหารค่อนข้างสูง และไม่สัมพันธ์กับการจาหน่ายผลผลิต จึงขอรับการสนับสนุนชนิดพันธุ์
สัตว์น้าจากประเภทปลากินเนื้อเป็นประเภทปลากินพืช และสนับสนุนวิทยากรในการจัดอบรมการเลี้ยงปลากิน
พืชดังกล่ าวให้กับ กลุ่มเกษตรกรผู้ ประกอบอาชีพประมง เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตรรูปแบบด้านการ
เพาะเลี้ ยงปลาที่เหมาะสมของในแต่ล ะพื้น ที่ ในการนี้ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรียินดีให้ การ
สนับสนุนตลอดการจัดอบรมดังกล่าว

1.7 การพัฒนาการเกษตรด้านพันธุ์สัตว์ เสนอต่อปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี โดยสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มีแนวทางการ
สร้างความมั่นคง ยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากได้รับทราบจากกลุ่มเกษตรกรผู้ เลี้ยงแพะ ตาบล
ละหาร อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จานวนสมาชิก 20 ราย ในขณะนี้ทางกลุ่มฯ มีแม่พันธุ์
ประมาณ 300 ตัว และพ่อพันธุ์ จานวน 20 ตัว ประสบปัญหาพ่อพันธุ์ไม่เพียงพอกับแม่พันธุ์ ทาให้มี
ผลต่อการคุมฝูง ผลผลิตลดลงและเกิดสายพันธุ์เลือดชิด จึงขอการพิจารณาให้การสนับสนุนพ่อพันธุ์เพิ่ม
ให้เพียงพอต่อการคุมฝูง เพื่อกระตุ้นให้อาชีพการเลี้ยงแพะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1.8 ขอสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรด้านสุขภาพสัตว์ เสนอต่อปศุสัตว์จังหวัด
นนทบุรี
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี โดยสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มีแนวทางการ
สร้างความมั่นคง ยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากได้รับทราบจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและโค
นม ตาบลละหาร อาเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงหน้าฝนมียุงชุกชุม
ประสบปัญหาสัตว์ที่เลี้ยงเกิดอาการป่วย ทาให้ผลผลิตน้านมลดลง เกษตรกรขาดรายได้จากการจาหน่าย
ผลผลิต ขอการพิจารณาให้การสนับสนุนการพ้นยากาจัดยุง เพื่อลดจานวนและป้องกันยุงดา

1.9 ขอสนับสนุนการพัฒนาเกษตรด้านต้นทุนการผลิต เสนอต่อผู้อานวยการสถานี
พัฒนาที่ดินนนทบุรี
ด้วยสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มีแนวทางการสร้างความมั่นคง ยั่งยืนในอาชีพ
เกษตรกรรม เนื่องจากได้รับทราบจากกลุ่มเกษตรกรผู้ทานา ตาบลบางคูรัด อาเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี ประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เนื่องจากเกษตรกรยังใช้สารเคมีในการไล่แมลงศัตรูพืช
อยู่ มีความประสงค์ที่จะใช้วิธีในการไล่แมลงศัตรูพืชด้วยสารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี เพื่อลดต้นทุนการ
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ผลิตและไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม จึงขอการสนับสนุนสารเร่งในการทาน้าหมักชีวภาพให้แ ก่กลุ่มเกษตรกร
ผู้ทานาดังกล่าว

1.10 การพัฒนาการเกษตรด้านต้นทุนการผลิต เสนอต่อผู้อานวยการสถานีพัฒนา
ที่ดินนนทบุรี
สภาเกษตรกรจั ง หวั ด นนทบุ รี โดยส านั ก งานสภาเกษตรกรจั ง หวั ด นนทบุ รี ในฐานะผู้ แ ทน
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี กลุ่มเกษตรกรผู้ทานา ตาบลบางคูรัด อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกอบ
อาชีพทานา จากผลกระทบโครงการรับจานาข้าวเปลือกของรัฐบาลและจากการประกอบอาชีพ ซึ่งมีผลิต /ไร่ต่า
และต้นทุนการผลิตสูง ด้านการกาจัดแมลงศัตรูพืชส่วนใหญ่เกษตรกรจะใช้สารเคมี ทาให้ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและผลผลิต โดยมีแนวคิดในการลดต้นทุนด้านแมลงศัตรูพืชซึ่งเป็นหนึ่งในหลายวิธีที่รัฐบาลแนะนา
โดยการใช้แบคทีเรี ยและน้าหมักชีวภาพในการกาจัดศัตรูพืช ซึ่งขณะนี้ยังขาดความรู้ในการบริห ารจัดการ
รวมทั้งขาดการสนับ สนุน ด้านแบคทีเรี ย เพื่อนาไปกาจัดศัตรูพืช ได้ด้ว ยตนเอง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
พิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสมทั้ง 2 กรณีข้างต้น โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและสานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมเป็นสื่อกลางในการประสานงานอย่างเต็มที่

2. การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1 การบูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช “ โครงการการ
ฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ”
1.หลักการและเหตุผล
เนื่องจาก ในปี พ.ศ. 2554 เกษตรกรประสบปัญหาอุทกภัยที่ได้สร้างความเสียหายให้แก่
พื้นที่ทาการเกษตรของจังหวัดนนทบุรี ทาให้เกษตรกรส่วนหนึ่งต้องเปลี่ยนอาชีพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
เนื่องจากขาดทุนวัสดุ อุปกรณ์ทางการเกษตร ทาให้พื้นที่การเกษตรลดลงกว่า ร้อยละ 60 และชุมชน
หรื อ กลุ่ ม เกษตรกรยั ง ไม่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น ได้ สภาเกษตรกรจั ง หวั ด นนทบุ รี และ
สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ได้ร่วมมือกัน เพื่อการแก้ไขปัญหาในการ
พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมงานด้านวิชาการ งานด้านการฟื้นฟูพื้นที่สวนไร่นา ด้านการถ่ายทอดความรู้
ทักษะด้านการเพาะปลูกพืชสวนไร่นา และเทคนิคการขยายพันธุ์พืช โดยเริ่มดาเนินโครงการตั้งแต่ พ.ศ.
2555 ได้ รั บ การสนั บ สนุ น พั น ธุ์ พื ช แก่ เ กษตรกร โดยอ าเภอปากเกร็ ด เป็ น อ าเภอน าร่ อ งจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เป็นต้นมา ซึ่งประสบผลสาเร็จตามที่คาดหวัง
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ในนามผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ผู้แทน
เกษตรกร องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เป็นผู้ประสานงานนโยบาย ตระหนักถึงความสาคัญการแก้ไข
ปัญหา เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ภาคเกษตรกรรม และชี้เป้าหมายพร้อมทั้งความต้องการที่
แท้จริง จึงได้กาหนดเป้าหมายการดาเนินโครงการใน 4 อาเภอ ดาเนินการโครงการต่อในปี พ.ศ. 2556
ได้แก่ อาเภอปากเกร็ด อาเภอเมืองนนทบุรี อาเภอบางใหญ่ และอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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โดยยึดหลักพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับการปลูก (Zoning) ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
แนวทางในการพิจารณา
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร
2.2 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้นในแนวทางที่ถูกต้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.3 สร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม เพื่อมุ่งสู่ความเป็น Smart Farmer ใน
อนาคต
2.4 ให้เกษตรกรกลับมาให้ความสนใจภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น
2.5 ส่งเสริมยุว เกษตรกรให้สนใจอาชีพเกษตรกรรมรุ่นใหม่ ทดแทนเกษตรกรปัจจุบัน
เพิ่มขึ้น
2.6 เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และมีทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เพิ่มขึ้น
3.เป้าหมาย
3.1 เกษตรกรประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
3.2 เกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2554
3.3 เกษตรกรทั่วไปในจังหวัดนนทบุรี
4.ขันตอนการดาเนินงาน
4.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามข้อมูล Zoning ของชุมชน
4.2 สารวจความต้องการของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย
4.3 ให้ความรู้แก่เกษตรกรในแต่ละชุมชนตามแผนพัฒนาชุมชน
4.4 การฝึกปฏิบัติในแนวทางสาธิต และสนับสนุนพันธุ์พืช
4.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามการดาเนินงาน
5.ระยะเวลาดาเนินงาน
เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน พ.ศ. 2556
6.สถานที่ดาเนินงาน
6.1 อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
6.2 อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
6.3 อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
6.4 อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
7.งบประมาณ
7.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
7.2 ค่าวิทยากร
7.3 ค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
8.การประเมินผล
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8.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ดังนี้
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง ต้องไม่ต่ากว่าจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
โครงการกาหนดไว้
- ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินภาคปฏิบัติจากวิทยากร
8.2 ติดตามผลหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ และมีความรู้ ความสามารถด้าน
เทคนิคการขยายพันธุ์พืช
9.2 เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกครั้ง
9.3 เพิ่มความรู้ ทักษะ และการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
9.4 มีภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ การผลิต และ
การตลาด
9.5 ได้รับการสนับสนุนต่างๆ อย่างครบวงจร จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรม เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ วัสดุอุปกรณ์การเกษตร ฯลฯ
9.6 เกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตรแบบปลอดภัยออกมาสู่ตลาด เพื่อจาหน่าย และทา
ให้เกษตรกรมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น
10.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

2.2 การบูรณาการความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช “ โครงการ
ร่วมบูรณาการศูนย์เรียนรู้ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ”
1.หลักการและเหตุผล
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการทาให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนในท้องถิ่น โดย
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ อีกทั้งได้เที่ยวชม
ทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติของชุมชนนั้น จึงเป็นที่มาของการสร้างศูนย์เรียนรู้ เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยศูนย์เรียนรู้จะเป็นศูนย์กลางข้อมูล ข่าวสาร สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเอง และชุมชนให้ได้ในระดับหนึ่ง พัฒนาอาชีพเกษตรกร เพื่อให้
เกษตรกรเกิดความมั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรมได้อีกทางหนึ่ง
ดังนั้ น การสร้างศูน ย์เรียนรู้ และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจึงเป็นการทาให้แหล่ง
ท่องเที่ยวเกษตรมีศักยภาพ และมีค วามพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการกระจาย
รายได้สู่ชุมชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรภายใน
จังหวัดนนทบุรี

๔๘

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ 2556

2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด สามารถนาประสบการณ์มาปรับใช้ส่งผลดีต่อ
การพัฒนาการเกษตรในจังหวัดนนทบุรี
2.2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นตลาด และฐานผลิตเดียวกันภายใต้การ
รวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.3 เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีศักยภาพ
2.4 เพื่อให้เกิดการมีรายได้เพิ่ม และการมีอาชีพเสริม
3.เป้าหมาย
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ (ตามสัดส่วนนขนาดของแต่ละอาเภอ) รวมทั้งสิ้น 100 คน
ประกอบด้วย
3.1 เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
3.2 เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
3.3 เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
3.4 เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
3.5 เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
3.6 เกษตรกรทีป่ ระกอบอาชีพเกษตรกรรม อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
4.ขันตอนการดาเนินงาน
4.1 คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกร หรือจุดที่มีกิจกรรมที่ดาเนินการอยู่แล้ว และมี
ศักยภาพพร้อมในการให้บริการด้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร
4.2 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้เหมาะต่อการใช้ประโยชน์ในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรนาผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์การแปรรูป
มาวางจาหน่าย
4.4 ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์หลายๆ ช่องทาง เช่น แผ่นพับ เว็บไซด์ ฯลฯ
5.ระยะเวลาดาเนินงาน
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2557
6.สถานที่ดาเนินงาน
6.1 อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
6.2 อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
6.3 อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
6.4 อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
6.5 อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
6.6 อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

๔๙

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ 2556

7.งบประมาณ (เป็นแนวทางในการจัดทาโครงการ การนาไปปฏิบัติจริงให้ยึดหลักตามระเบียบของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือแหล่งงบประมาณ)
7.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
7.2 ค่าวิทยากร
7.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
7.4 ค่าใช้จ่ายในด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
7.5 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ เว็บไซด์ ฯลฯ
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกษตรกรในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพหลัก ซึง่ ได้
จากการขายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์การแปรรูป ของฝากของที่ระลึก รวมทั้งรายได้จากการ
ให้บริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด สามารถนาประสบการณ์มา
ปรับใช้ส่งผลดีต่อการพัฒนาการเกษตรในจังหวัดนนทบุรี
9.ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานโครงการ
สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

2.3 การบูรณาการความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช “ โครงการ
อบรมภาษาอั ง กฤษที่ จ าเป็ น ในการสื่ อ สารของเกษตรกรจั ง หวั ด นนทบุ รี
เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
1.หลักการและเหตุผล
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประกอบกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติที่ต้องการสร้างความมั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม
เนื่องจากพื้นฐานเกษตรกรไทยมีความเป็นรองด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางและ
ใช้สื่อสารกันทั่วโลก จึงมีความเป็นที่ต้องให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
ภาคการเกษตร และเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรในการแข่งขันด้านการตลาดกับประเทศ
อาเซียน
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ตระหนักในความสาคัญของการเตรียมความพร้อม
ให้เกษตรกร เพื่อก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีความรู้
ความสามารถ ทักษะระดับต้นในการฟังและพูด ให้สามารถสื่อสารได้ในขั้นพื้นฐาน
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการฟัง และพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
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2.2 เพื่อให้เกษตรกรพร้อมในการแข่งขันด้านการตลาดกับประเทศอาเซียน
2.3 เพื่อเพิ่มฐานะ ความมั่นคง ยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม
2.4 เพื่อให้บุตรหลานของเกษตรกรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
2.5 เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดเกษตรกรรุ่นใหม่ และสืบทอดอาชีพเกษตรกรรม
3.เป้าหมาย
3.1 ผู้แทนเกษตรกร สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 4 สาขาอาชีพ คือ ด้านพืช ด้านสัตว์
ด้านประมงและด้านเกษตรกรรมอื่นๆ
จานวน 60 คน
3.2 ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน
จานวน 60 คน
3.3 กลุ่มยุวเกษตรกร
จานวน 60 คน
4.จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จานวน 6 รุ่นๆ ละ 30 คน
5.ขันตอนการดาเนินงาน
5.1 กาหนดหลักสูตรการถ่ายทอดจากสถาบันการศึกษา
5.2 กาหนดวัน เวลา และสถานที่
5.3 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อรับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
5.4 ดาเนินโครงการ และทดสอบผู้เข้ารับการฝึกอบรม
5.5 ประเมินผลการฝึกอบรม
5.6 สรุป และจัดทารายงานผลโครงการ
6.ระยะเวลาดาเนินงาน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2557
7.สถานที่ดาเนินงาน
7.1 อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
7.2 อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
7.3 อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
7.4 อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
7.5 อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
7.6 อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
8.งบประมาณ (เป็นแนวทางในการจัดทาโครงการ การนาไปปฏิบัติจริงให้ยึดหลักตามระเบียบของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือแหล่งงบประมาณ)
8.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
8.2 ค่าวิทยากร
8.3 ค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
8.4 ค่าใช้จ่ายในด้านกิจกรรมการอบรม
8.5 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ เว็บไซด์ ฯลฯ
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9.การประเมินผล
9.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ดังนี้
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่ากว่าจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
โครงการที่กาหนดไว้
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในขั้นพื้นฐาน
9.2 ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม
9.3 ติดตามผลการฝึกอบรมหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เกษตรกรมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน
10.2 ภาคการเกษตรมีโอกาสเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
10.3 เป็นแนวทางนาสู่ฐานะทางสังคม ความมั่นคง ยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม
11.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3. สรุปผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ 2556
การจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย
ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหา
ปัจจัยที่สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาการเกษตรให้เป็นไปตามแนวทางเชิงนโยบายในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาให้เกิดผลสาเร็จนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน หลักการที่เป็นแกนของปัญหา
หลักๆ คือ ปัญหาด้าน 4 ตัวแปร ได้แก่ แรงงาน วัสดุ งบประมาณ และการจัดการ ดังนั้น การ
แก้ไขจากข้อเสนอจึงเกี่ยวโยงกับ 4 ตัวแปรหลักที่
1) ด้านแรงงาน ดาเนินการจัดหาผู้แทนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และคณะทางาน เพื่อ
ทาหน้าที่ให้ตามบทบาทอานาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัดร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัด ในการสร้าง
กลุ่มอาชีพเกษตรกร ยุวเกษตรกร เพื่อพัฒนาการเกษตรให้ยั่งยืนรวมตัวแก้ไขปัญหา สร้างอานาจต่อรอง
และการมีเครือข่ายให้เกิดความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม
2) ด้านการเงิน สนับสนุนโครงการสินเชื่องบสนับสนุนต่างๆ โดยสภาเกษตรกรจังหวัด
เป็นตัวกลางเชื่อมประสานเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรกับแหล่งเงินกู้ และการขอรับการสนับสนุน จาก
หน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และแหล่งเงินกู้
ภาคเอกชน มุ่งเน้นเป็นโครงการระยะยาวอัตราดอกเบี้ยต่า การร่วมบูรณาการกระตุ้นเศรษฐกิจร่วมกับ
สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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อาเภอปากเกร็ด โครงการแหล่งท่องเที่ย วเชิงเกษตรกรรม การจัดตลาดสินค้าเชิงเกษตรกรรม การ
แลกเปลี่ยน และการท่องเที่ยว
3 ) ด้ า นวั ส ดุ โ ด ยการ ร่ ว มบู ร ณาการ ข้ อเส น อร่ ว ม กั บ สถ าบั น กา ร ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดาเนินการจัดทาโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรรม จัดหาพันธุ์พืชและ
พันธุ์สัตว์ โครงการสนับสนุนวั สดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่จาเป็นเกี่ยวกับการเกษตร จากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด นนทบุรีให้กลุ่มเกษตรกรอาเภอปากเกร็ด อาเภอบางใหญ่ อาเภอไทรน้อย การนาเสนอ
โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ากลุ่มเกษตรกรทุเรียน ตาบลบางกร่าง อาเภอเมืองนนทบุรี โดย
ร่วมบูรณาการกับองค์การบริหารส่วนตาบลบางกร่าง ขอการสนับสนุนพันธุ์แพะ ทาเชื้อ จากปศุสัตว์
จังหวัดนนทบุรีและพันธุ์ปลากินผักจากประมงจังหวัด นนทบุรีให้แก่กลุ่มเกษตรกรอาเภอบางบัวทอง
และอาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
4) ด้านการจัดการ การนาเสนอโครงการถ่ายทอดความรู้การเกษตร การบริหารจัดการ
ให้กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้า อาเภอบางบัวทอง กลุ่มเกษตรกรผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรโดยร่วม
บูรณาการกับประมงจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตาบลบางกร่าง โดยการสื่อสาร AEC ร่วมบูรณา
การสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาเภอปากเกร็ดในการถ่ายทอดภาษาอังกฤษ
พื้นฐานแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรปราชญ์ชาวดิน และผู้นาชุมชนเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2558 โดยรับการเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ
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