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1.1  แนวทางแก้ไขปัญหาการขอรับสิทธิเข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าว รอบที่ 2  
เสนอต่อเกษตรอ าเภอปากเกร็ด 
 

 ตามนโยบายของรัฐบาล การรับจ าน าข้าวรอบที่ 2/2556 สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งร่วมเป็นคณะอนุกรรมการติดตามโครงการรับจ าน าข้าว และท าหนา้ทีผู่แ้ทนเกษตรกร
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ได้รับทราบจากนายพีระพัฒน์  ยันต์แดง 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เรื่องการขอรับสิทธิเข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าว รอบที่ 2/2556 
ซึ่งมีเกษตรกรในอ าเภอปากเกร็ด จ านวน 50 คน กลัวเสียสิทธิในการเข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจาก
ระยะเวลาการหว่านและเก็บเกี่ยวข้าวมีปัญหา และอุปสรรค ท าให้เกิดความล่าช้า ไม่ทันกับระยะเวลา
ของโครงการฯ ก าหนด 
 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการขอรับสิทธิเข้าร่วม
โครงการรับจ าน าข้าว รอบที่ 2 โดยใช้การประชาสัมพันธ์โครงการทาง แผ่นพับ วิทยุชุมชน ฯลฯ แจ้ง
หลักเกณฑ์การด าเนินโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก เช่น เงื่อนไขการรับจ าน า วัน เวลาและจุดรับจ าน า
ข้าวให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติให้ยืดระยะเวลาโครงการจากรัฐบาล เพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรในอ าเภอปากเกร็ด และเกษตรกรทั่วไปไม่ให้เสียสิทธิในการเข้าร่วมโครงการ และใช้
ในการวางแผนการหว่านพันธุ์ข้าว ต่อไป 
 

1.2  แนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  าในการเพาะปลูกทุเรียนที่ได้รับสนับสนุน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุร ี เสนอต่อเกษตรอ าเภอปากเกร็ด 
 

 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้รับทราบจากนายพีระพัฒน์  ยันต์แดง สมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  เรื่อง  การประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าในการเพาะปลูกพันธุ์ทุเรียน ซึ่ง
มีเกษตรกรอ าเภอปากเกร็ด จ านวน 30 คน ที่ได้รับสนับสนุนพันธ์ทุเรียนดั้งเดิมจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี 
 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มีแนวทางเสนอแก้ไขปัญหาการประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าในการเพาะปลูกพันธุ์ทุเรียน โดยสนับสนุนการถ่ายทอดการผลิตและสาธิตเครื่องตะบันน้ า
ที่ใช้พลังงานจากธรรมชาติ เครื่องดังกล่าวสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ าไว้ใช้ในพ้ืนที่
การเกษตร เพ่ือท าให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าและอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ าได้มีน้ าใช้ใน
การเกษตร ต่อไป 
 

1.3  แนวทางการแก้ไขการขาดแคลนน  าของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ทุเรียน  หมู่ที่  8   ต าบลบางกร่าง  อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  เสนอต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง 

 

1. การพัฒนาแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ 
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 จากการที่สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้จัดประชุม  อบรมคณะท างานเมื่อวันที่  5 
กรกฎาคม  พ.ศ.  2556  ณ  วัดขวัญเมือง  ต าบลบางกร่าง  อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี   
ได้รับทราบถึงความเดือดร้อนปัญหาเรื่องน้ าของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน  หมู่ที่  8  
ต าบลบางกร่าง  อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  เกิดความเสียหายถึงรายได้เป็นอย่างมาก  สภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี   ได้ร่วมคิดร่วมท าการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีข้อสรุปแนว
ทางแก้ไข 
 1.  การก าจัดวัชพืช ขุดลอกคูคลองวัดขวัญเมือง 
 2.  จัดให้มีโครงการ การขุดคลองให้ลึกและกว้างขึ้นอีกเพ่ือเพ่ิมปริมาตรท าให้ใช้ได้ถึงฤดู                
แล้งและกักเก็บน้ าได้ 
 3.  ขอแนวทางการสนับสนุนเพ่ิมเติมจากกรมชลประทาน 
 4.  สนับสนุนให้มีบ่อ สระส่วนกลางสาธารณะประโยชน์ใช้ยามขาดแคลน 
 5.  การเจาะบ่อบาดาลเสริมจากกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
 6.  พิจารณาใช้กังหันพลังลมขับปั้มท าเพ่ือเก็บกักน้ าไว้ทดแทนเป็นส่วนกลาง 
 สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีในฐานะตัวแทนเกษตรกร  กลุ่มเกษตรกร  องค์กรจึงขอเสนอ
ข้อคิดเห็นเพ่ือการพิจารณาโดย  สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ยินดีร่วมบูรณาการสนับสนุนตามความ
เหมาะสมและนโยบาย สภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อการประสานงานต่อไป  
 

1.4  การร่วมกันแก้ไขปัญหาของสภาเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคกลาง เรื่อง การออก
ใบรับรองเกษตรผู้ปลูกข้าวปี  2555/56  และการขยายเวลาการรับจ าน า
ข้าวเปลือก  โดย  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี  
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี   ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสระบุรี  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม  
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี  
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี  ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดอุบลราชธานี  
    

1.5  แนวทางการสร้างเครือข่ายสินค้าการเกษตรระดับจังหวัดธุรกิจสินค้าเกษตร  
เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางรักน้อย 
 

 เนื่องด้วยกลุ่มเกษตรกรหมู่ที่  1  ต าบลบางรักน้อย  อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  
ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะน้ าท่วมในปี  พ.ศ. 2554  ก าลังรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มเกษตรเพ่ือผลิตสินค้า
ทางการเกษตรแต่ยังขาดประสบการณ์ในการด าเนินการ  ทั้งด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์และจ าหน่ายสินค้า  
ซึ่งถือเป็นอุปสรรคที่ส าคัญอาจจะท าให้โครงการดังกล่าวไม่ประสบความส าเร็จได้ 
 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีในฐานะผู้แทนเกษตรกรและการพัฒนาเกษตรกรรม
รับทราบข้อมูลความต้องการของกลุ่มเกษตรกร  หมู่  1  ประมาณ  20  คน  สภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรี ขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยกลุ่มเกษตรกรหมู่ที่   1  ต าบลบางรักน้อย  
อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  ขอรับการสนับสนุนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลการ
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อบรมและเทคนิคการผลิตหรือการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ตามแต่พิจารณาเห็นควรแก่กลุ่มเกษตรกร
ดังกล่าว  สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรียินดีให้ความร่วมมือประสานงานในทุกกรณีตามความเหมาะสม 
 

1.6  การพัฒนาการเกษตรด้านการลดต้นทุนในการประกอบอาชีพประมง  เสนอต่อ
ประมงจังหวัดนนทบุร ี
 

 ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง  สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี   โดยนางสุมาลี  แดงโกเมน  
กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมง  อ าเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี ประสบปัญหาต้นทุนในการ
ประกอบอาชีพด้านอาหารค่อนข้างสูง และไม่สัมพันธ์กับการจ าหน่ายผลผลิต จึงขอรับการสนับสนุนชนิดพันธุ์
สัตว์น้ าจากประเภทปลากินเนื้อเป็นประเภทปลากินพืช และสนับสนุนวิทยากรในการจัดอบรมการเลี้ยงปลากิน
พืชดังกล่าวให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเกษตรรูปแบบด้านการ
เพาะเลี้ยงปลาที่เหมาะสมของในแต่ละพ้ืนที่ ในการนี้ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรียินดีให้การ
สนับสนุนตลอดการจัดอบรมดังกล่าว 
 

1.7  การพัฒนาการเกษตรด้านพันธุ์สัตว์  เสนอต่อปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี 
 

 สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี โดยส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มีแนวทางการ
สร้างความมั่นคง ยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากได้รับทราบจากกลุ่มเกษตรกรผู้ เลี้ยงแพะ ต าบล
ละหาร  อ าเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  จ านวนสมาชิก 20 ราย ในขณะนี้ทางกลุ่มฯ มีแม่พันธุ์
ประมาณ 300 ตัว และพ่อพันธุ์ จ านวน 20 ตัว ประสบปัญหาพ่อพันธุ์ไม่เพียงพอกับแม่พันธุ์ ท าให้มี
ผลต่อการคุมฝูง  ผลผลิตลดลงและเกิดสายพันธุ์เลือดชิด จึงขอการพิจารณาให้การสนับสนุนพ่อพันธุ์เพิ่ม
ให้เพียงพอต่อการคุมฝูง เพื่อกระตุ้นให้อาชีพการเลี้ยงแพะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 

1.8  ขอสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรด้านสุขภาพสัตว์  เสนอต่อปศุสัตว์จังหวัด
นนทบุร ี
 

 สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี โดยส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มีแนวทางการ
สร้างความมั่นคง ยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากได้รับทราบจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและโค
นม  ต าบลละหาร  อ าเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงหน้าฝนมียุงชุกชุม 
ประสบปัญหาสัตว์ที่เลี้ยงเกิดอาการป่วย ท าให้ผลผลิตน้ านมลดลง เกษตรกรขาดรายได้จากการจ าหน่าย
ผลผลิต  ขอการพิจารณาให้การสนับสนุนการพ้นยาก าจัดยุง เพื่อลดจ านวนและป้องกันยุงด า  
 

1.9  ขอสนับสนุนการพัฒนาเกษตรด้านต้นทุนการผลิต  เสนอต่อผู้อ านวยการสถานี
พัฒนาท่ีดินนนทบุร ี
 

 ด้วยส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มีแนวทางการสร้างความมั่นคง ยั่งยืนในอาชีพ
เกษตรกรรม เนื่องจากได้รับทราบจากกลุ่มเกษตรกรผู้ท านา ต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี ประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เนื่องจากเกษตรกรยังใช้สารเคมีในการไล่แมลงศัตรูพืช
อยู ่ มีความประสงค์ที่จะใช้วิธีในการไล่แมลงศัตรูพืชด้วยสารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี เพ่ือลดต้นทุนการ
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ผลิตและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม จึงขอการสนับสนุนสารเร่งในการท าน้ าหมักชีวภาพให้แก่กลุ่มเกษตรกร
ผู้ท านาดังกล่าว  
 

1.10  การพัฒนาการเกษตรด้านต้นทุนการผลิต  เสนอต่อผู้อ านวยการสถานีพัฒนา
ที่ดินนนทบุร ี
 

   สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี โดยส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ในฐานะผู้แทน
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี กลุ่มเกษตรกรผู้ท านา ต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกอบ
อาชีพท านา จากผลกระทบโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกของรัฐบาลและจากการประกอบอาชีพ ซึ่งมีผลิต/ไร่ต่ า 
และต้นทุนการผลิตสูง ด้านการก าจัดแมลงศัตรูพืชส่วนใหญ่เกษตรกรจะใช้สารเคมี ท าให้ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและผลผลิต โดยมีแนวคิดในการลดต้นทุนด้านแมลงศัตรูพืชซึ่งเป็นหนึ่งในหลายวิธีที่รัฐบาลแนะน า 
โดยการใช้แบคทีเรียและน้ าหมักชีวภาพในการก าจัดศัตรูพืช ซึ่งขณะนี้ยังขาดความรู้ในการบริหารจัดการ
รวมทั้งขาดการสนับสนุนด้านแบคทีเรีย เพ่ือน าไปก าจัดศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
พิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสมทั้ง 2 กรณีข้างต้น โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและส านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมเป็นสื่อกลางในการประสานงานอย่างเต็มท่ี 
 
 
  

 

2.1  การบูรณาการความร่วมมอืกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช “ โครงการการ
ฟื้นฟูอาชพีเกษตรกร ” 

 

1.หลักการและเหตุผล   
 เนื่องจาก ในปี พ.ศ. 2554 เกษตรกรประสบปัญหาอุทกภัยที่ได้สร้างความเสียหายให้แก่
พ้ืนที่ท าการเกษตรของจังหวัดนนทบุรี ท าให้เกษตรกรส่วนหนึ่งต้องเปลี่ยนอาชีพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 
เนื่องจากขาดทุนวัสดุ  อุปกรณ์ทางการเกษตร ท าให้พ้ืนที่การเกษตรลดลงกว่า ร้อยละ 60 และชุมชน
หรือกลุ่มเกษตรกรยังไม่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี  และ
สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ได้ร่วมมือกัน เพ่ือการแก้ไขปัญหาในการ
พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมงานด้านวิชาการ งานด้านการฟ้ืนฟูพ้ืนที่สวนไร่นา ด้านการถ่ายทอดความรู้ 
ทักษะด้านการเพาะปลูกพืชสวนไร่นา และเทคนิคการขยายพันธุ์พืช โดยเริ่มด าเนินโครงการตั้งแต่ พ.ศ. 
2555 ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ พืชแก่เกษตรกร โดยอ าเภอปากเกร็ด เป็นอ าเภอน าร่องจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เป็นต้นมา  ซึ่งประสบผลส าเร็จตามที่คาดหวัง  
 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ในนามผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ผู้แทน
เกษตรกร องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เป็นผู้ประสานงานนโยบาย ตระหนักถึงความส าคัญการแก้ไข
ปัญหา เพ่ือปรับปรุงฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกร ภาคเกษตรกรรม และชี้เป้าหมายพร้อมทั้งความต้องการที่
แท้จริง จึงได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินโครงการใน 4 อ าเภอ ด าเนินการโครงการต่อในปี พ.ศ. 2556 
ได้แก่ อ าเภอปากเกร็ด  อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอบางใหญ่ และอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 

2. การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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โดยยึดหลักพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการปลูก (Zoning) ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
แนวทางในการพิจารณา 
2.วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร  
 2.2 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรเพ่ิมขึ้นในแนวทางที่ถูกต้องตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
 2.3 สร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม เพ่ือมุ่งสู่ความเป็น Smart Farmer ใน
อนาคต  
 2.4 ให้เกษตรกรกลับมาให้ความสนใจภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น  
 2.5 ส่งเสริมยุวเกษตรกรให้สนใจอาชีพเกษตรกรรมรุ่นใหม่ ทดแทนเกษตรกรปัจจุบัน
เพิ่มขึ้น  
 2.6 เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และมีทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เพิ่มขึ้น  
3.เป้าหมาย 
 3.1 เกษตรกรประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
 3.2 เกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2554  
 3.3 เกษตรกรทั่วไปในจังหวัดนนทบุรี  
4.ขั นตอนการด าเนินงาน 
 4.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามข้อมูล Zoning ของชุมชน 
 4.2 ส ารวจความต้องการของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย 
 4.3 ให้ความรู้แก่เกษตรกรในแต่ละชุมชนตามแผนพัฒนาชุมชน 
 4.4 การฝึกปฏิบัติในแนวทางสาธิต และสนับสนุนพันธุ์พืช 
 4.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามการด าเนินงาน 
5.ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 
6.สถานที่ด าเนินงาน 
 6.1 อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 6.2 อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
 6.3 อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

 6.4 อ าเภอบางบัวทอง 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 
 -  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง ต้องไม่ต่ ากว่าจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
โครงการก าหนดไว้ 
 - ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินภาคปฏิบัติจากวิทยากร 
 8.2 ติดตามผลหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ และมีความรู้ ความสามารถด้าน
เทคนิคการขยายพันธุ์พืช 
 9.2 เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกครั้ง 
 9.3 เพ่ิมความรู้ 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 เพ่ือจ าหน่าย และท า
ให้เกษตรกรมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น 
10.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 -   สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 -   ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 
 -   สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 
 

2.2  การบูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  “ โครงการ
ร่วมบูรณาการศูนย์เรียนรู้ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ” 
 

1.หลักการและเหตุผล   
 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการท าให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนในท้องถิ่น โดย
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ อีกทั้งได้เที่ยวชม
ทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติของชุมชนนั้น จึงเป็นที่มาของการสร้างศูนย์เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยศูนย์เรียนรู้จะเป็นศูนย์กลางข้อมูล ข่าวสาร สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเอง และชุมชนให้ได้ในระดับหนึ่ง พัฒนาอาชีพเกษตรกร เพื่อให้
เกษตรกรเกิดความมั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรมได้อีกทางหนึ่ง 
 ดังนั้นการสร้างศูนย์เรียนรู้ และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจึงเป็นการท าให้แหล่ง
ท่องเที่ยวเกษตรมีศักยภาพ และมีความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการกระจาย
รายได้สู่ชุมชนในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรภายใน
จังหวัดนนทบุรี 
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2.วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด สามารถน าประสบการณ์มาปรับใช้ส่งผลดีต่อ
การพัฒนาการเกษตรในจังหวัดนนทบุรี 
 2.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นตลาด และฐานผลิตเดียวกันภายใต้การ
รวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 2.3 เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีศักยภาพ 
 2.4 เพื่อให้เกิดการมีรายได้เพิ่ม และการมีอาชีพเสริม 
 
3.เป้าหมาย 
      เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ (ตามสัดส่วนนขนาดของแต่ละอ าเภอ) รวมทั้งสิ้น 100  คน 
ประกอบด้วย 
 3.1 เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 3.2 เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
 3.3 เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
 3.4 เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 3.5 เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
 3.6 เกษตรกรทีป่ระกอบอาชีพเกษตรกรรม อ าเภอไทรน้อย จังหวดันนทบรุ ี
4.ขั นตอนการด าเนินงาน 
 4.1 คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกร หรือจุดที่มีกิจกรรมที่ด าเนินการอยู่แล้ว และมี
ศักยภาพพร้อมในการให้บริการด้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 4.2 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ เพ่ือให้เหมาะต่อการใช้ประโยชน์ในแหล่งท่องเที่ยว  
เชิงเกษตร 
 4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรน าผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์การแปรรปู
มาวางจ าหน่าย 
 4.4 ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์หลายๆ ช่องทาง เช่น แผ่นพับ เว็บไซด์ ฯลฯ 
5.ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 
6.สถานที่ด าเนินงาน 
 6.1 อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 6.2 อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
 6.3 อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
 6.4 อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 6.5 อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
 6.6 อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
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7.งบประมาณ (เป็นแนวทางในการจัดท าโครงการ การน าไปปฏิบัติจริงให้ยึดหลักตามระเบียบของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือแหล่งงบประมาณ) 
 7.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 7.2 ค่าวิทยากร 
 7.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 
 7.4 ค่าใช้จ่ายในด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 7.5 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ เว็บไซด์ ฯลฯ 
 
 
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เกษตรกรในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชพีหลกั ซึง่ได้
จากการขายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์การแปรรูป ของฝากของที่ระลึก รวมทั้งรายได้จากการ
ให้บริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด สามารถน าประสบการณ์มา
ปรับใช้ส่งผลดีต่อการพัฒนาการเกษตรในจังหวัดนนทบุรี 
9.ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานโครงการ 
 -   สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 -   ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 
 -   สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 
 

2.3  การบูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  “ โครงการ
อบรมภาษาอั งกฤษที่ จ า เป็นในการสื่ อสารของเกษตรกรจั งหวัดนนทบุรี  
เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

 

1.หลักการและเหตุผล   
 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประกอบกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติที่ต้องการสร้างความมั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม 
เนื่องจากพ้ืนฐานเกษตรกรไทยมีความเป็นรองด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางและ  
ใช้สื่อสารกันทั่วโลก จึงมีความเป็นที่ต้องให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
ภาคการเกษตร และเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรในการแข่งขันด้านการตลาดกับประเทศ
อาเซียน 
 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมความพร้อม
ให้เกษตรกร เพื่อก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะระดับต้นในการฟังและพูด ให้สามารถสื่อสารได้ในขั้นพ้ืนฐาน 
2.วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถในการฟัง และพูดภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน 
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 2.2 เพื่อให้เกษตรกรพร้อมในการแข่งขันด้านการตลาดกับประเทศอาเซียน 
 2.3 เพื่อเพ่ิมฐานะ ความมั่นคง ยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม 
 2.4 เพ่ือให้บุตรหลานของเกษตรกรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
 2.5 เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดเกษตรกรรุ่นใหม่ และสืบทอดอาชีพเกษตรกรรม 
3.เป้าหมาย 
 3.1 ผู้แทนเกษตรกร สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 4 สาขาอาชีพ คือ ด้านพืช ด้านสัตว์  
ด้านประมงและด้านเกษตรกรรมอื่นๆ   จ านวน  60  คน 
 3.2 ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน  60  คน 
 3.3 กลุ่มยุวเกษตรกร จ านวน  60  คน 
4.จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 จ านวน 6 รุ่นๆ ละ 30 คน 
5.ขั นตอนการด าเนินงาน 
 5.1 ก าหนดหลักสูตรการถ่ายทอดจากสถาบันการศึกษา 
 5.2 ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ 
 5.3 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือรับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 
 5.4 ด าเนินโครงการ และทดสอบผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 5.5 ประเมินผลการฝึกอบรม 
 5.6 สรุป และจัดท ารายงานผลโครงการ 
6.ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 
7.สถานที่ด าเนินงาน 
 7.1 อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
 7.2 อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   
 7.3 อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
 7.4 อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี   
 7.5 อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี   
 7.6 อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
8.งบประมาณ (เป็นแนวทางในการจัดท าโครงการ การน าไปปฏิบัติจริงให้ยึดหลักตามระเบียบของ
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 
 -  จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่ ากว่าจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
โครงการที่ก าหนดไว้ 
 -  ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในขั้นพ้ืนฐาน 
 9.2 ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม 
 9.3 ติดตามผลการฝึกอบรมหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เกษตรกรมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน 
 10.2 ภาคการเกษตรมีโอกาสเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
 10.3 เป็นแนวทางน าสู่ฐานะทางสังคม ความมั่นคง ยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม 
11.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 -   ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 
 -   สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี 
 -   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 
 
การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย  
 

      ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหา  
 

 ปัจจัยที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาการเกษตรให้เป็นไปตามแนวทางเชิงนโยบายในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาให้เกิดผลส าเร็จนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน หลักการที่เป็นแกนของปัญหา
หลักๆ  คือ  ปัญหาด้าน  4  ตัวแปร  ได้แก่  แรงงาน  วัสดุ  งบประมาณ  และการจัดการ  ดังนั้น  การ
แก้ไขจากข้อเสนอจึงเกี่ยวโยงกับ 4 ตัวแปรหลักที่ 
 1)  ด้านแรงงาน  ด าเนินการจัดหาผู้แทนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร  และคณะท างาน เพ่ือ
ท าหน้าที่ให้ตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัดร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัด ในการสร้าง
กลุ่มอาชีพเกษตรกร ยุวเกษตรกร เพ่ือพัฒนาการเกษตรให้ยั่งยืนรวมตัวแก้ไขปัญหา สร้างอ านาจต่อรอง
และการมีเครือข่ายให้เกิดความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม 
 2)  ด้านการเงิน  สนับสนุนโครงการสินเชื่องบสนับสนุนต่างๆ โดยสภาเกษตรกรจังหวัด  
เป็นตัวกลางเชื่อมประสานเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรกับแหล่งเงินกู้ และการขอรับการสนับสนุน จาก
หน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ และแหล่งเงินกู้
ภาคเอกชน มุ่งเน้นเป็นโครงการระยะยาวอัตราดอกเบี้ยต่ า การร่วมบูรณาการกระตุ้นเศรษฐกิจร่วมกับ
สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

 

3. สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ 2556 
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อ าเภอปากเกร็ด โครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม การจัดตลาดสินค้าเชิงเกษตรกรรม การ
แลกเปลี่ยน และการท่องเที่ยว 
 3 )   ด้ านวั ส ดุ   โ ด ยการ ร่ ว มบู รณาการ ข้ อ เ สนอร่ ว มกั บสถ าบั นกา รศึ กษ า 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด าเนินการจัดท าโครงการฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกรรม จัดหาพันธุ์พืชและ
พันธุ์สัตว์ โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือที่จ าเป็นเกี่ยวกับการเกษตร จากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรีให้กลุ่มเกษตรกรอ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอไทรน้อย การน าเสนอ
โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ ากลุ่มเกษตรกรทุเรียน ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมืองนนทบุรี  โดย
ร่วมบูรณาการกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง   ขอการสนับสนุนพันธุ์แพะ ท าเชื้อ จากปศุสัตว์
จังหวัดนนทบุรีและพันธุ์ปลากินผักจากประมงจังหวัดนนทบุรีให้แก่กลุ่มเกษตรกรอ าเภอบางบัวทอง  
และอ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 
 4)  ด้านการจัดการ  การน าเสนอโครงการถ่ายทอดความรู้การเกษตร  การบริหารจัดการ
ให้กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า อ าเภอบางบัวทอง กลุ่มเกษตรกรผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรโดยร่วม
บูรณาการกับประมงจังหวัด และองค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง  โดยการสื่อสาร AEC  ร่วมบูรณา
การสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  อ าเภอปากเกร็ดในการถ่ายทอดภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐานแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรปราชญ์ชาวดิน และผู้น าชุมชนเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2558  โดยรับการเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ 
 


