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2.1 ผลการดาเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2560
2.1.1 กิจกรรมตรวจสอบรายชื่อและรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 มาตรา 20 (4) กาหนดให้สานักงานสภา
เกษตรกรแห่งชาติ มีอานาจในการขึ้นทะเบี ยนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร เพื่อให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
และองค์เกษตรกร ได้ถูกต้องและมีข้อมูลครบถ้วน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้จัดทากิจกรรมการตรวจสอบรายชื่อและขึ้นทะเบียน
ของเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดาเนินกิจกรรมต่างๆของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้ได้ข้อมูล
เกษตรกรที่ถูกต้องครบถ้ว นสมบู รณ์ เป็น ข้อมูล พื้นฐานของข้อมูล เกษตรกรเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีการการตรวจสอบรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยราชการไว้แล้ว
2.2 เพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามประกาศสภาเกษตรกรแห่งชาติ
2.3 เพื่อรวบรวมและจัดทาเป็นทะเบียนของสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
3. เป้าหมาย
ให้มีการตรวจสอบรายชื่อและขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2560 จานวน 6 อาเภอ
4. ผลการดาเนินงาน
ผลการตรวจสอบรายชื่อจานวนเกษตรกรที่ตรวจสอบรายชื่อและรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ใน
6 อาเภอ
1. อาเภอเมืองนนทบุรี ตรวจสอบรายชื่อและรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร จานวน 2,515 คน
2. อาเภอบางใหญ่
ตรวจสอบรายชื่อและรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร จานวน 6,240 คน
3. อาเภอบางบัวทอง ตรวจสอบรายชื่อและรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร จานวน 3,659 คน
4. อาเภอไทรน้อย
ตรวจสอบรายชื่อและรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร จานวน 6,169 คน
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5. อาเภอบางกรวย ตรวจสอบรายชื่อและรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร
6. อาเภอปากเกร็ด ตรวจสอบรายชือ่ และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร
รวมทั้งหมด จานวน 25,572 คน
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2.1.2 โครงการสนับสนุนการประชุมเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอาเภอ/ตาบล
1. หลักการและเหตุผล
ตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560-2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างระบบการ
แก้ไขปัญหาของเกษตรกรให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตามกลยุทธ์ที่ 1.2 เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน สมาชิกสภา
เกษตรกรและคณะผู้ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรโดยรวดเร็ว สร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรเพื่อให้
ตัวแทนภาคเกษตรที่เป็นกลไกในการสะท้อนปัญหาด้านการเกษตร รวมถึงการเป็นตัวแทนเพื่อเสนอนโยบายและ
ข้อเสนอโครงการต่างๆ ให้ภาครัฐได้ รับทราบโดยตรงมีการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเกิดการริเริ่มกิจกรรม
ของเครื อข่ายในการคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร ทาให้เกิดการรวมตัว กันอย่างเป็นเอกภาพ
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในการรวมกันเป็นเครือข่ายสภาเกษตรกร โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เห็นชอบ
โครงการฯในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอาเภอ/ตาบล ให้มีเชื่อมโยงกิจกรรมร่วมกันในทุกๆด้าน
2. เพื่อให้ปัญหาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้ดาเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
3. เพื่อให้ข้อเสนอโครงการได้รับการตอบสนองบรรจุเข้าแผนงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อให้หน่วยงานในระดับจังหวัดสนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการที่เสนอ
3. เป้าหมาย
1. เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหา
2. มีเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอาเภอ/ตาบลในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานสภาเกษตรกร
จังหวัดนนทบุรี
4. ผลการดาเนินงาน
1. จัดประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรนนทบุรีและพนักงานสานักงานสภาเกษตรกรนนทบุรีเพื่อวาง
แผนการให้บริการ ออกคาสั่ง/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
2. จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอาเภอ/เครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ดาเนินการจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร
อาเภอ/ตาบล เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร สารวจข้อมูลองค์กรเกษตรกร รับฟังความคิ ดเห็นประเด็น
ปั ญ หาแนวทางการแก้ไ ขหรื อ การป้ องกัน ปัญ หาที่เ ร่ง ด่ ว นมีผ ลกระทบต่อ การประกอบอาชี พการเกษตรของ
เกษตรกร การรั บรองรายชื่อเกษตรกรและการจัดทาแผนพัฒ นาเกษตรกรรมระดับตาบล ซึ่งดาเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จานวน 10 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรอาเภอไทรน้อย ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ที่
ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตาบลทวีวัฒนา อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
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ครั้งที่ 2 ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรอาเภอบางกรวย ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559
ณ สวนเกษตรพันธุ์ไม้ หมู่ที่ 1 ตาบลบางขุนกอง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 3 ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรอาเภอบางใหญ่ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 ตาบลบางใหญ่ อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ครั้ งที่ 4 ประชุมคณะผู้ ป ฏิบัติงานสภาเกษตรกรอาเภอเมือง ในวันที่ 28 ธั นวาคม 2559
ณ ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับนนทบุรี (ซอยช้าง) หมู่ที่ 3 ตาบลบางรักน้อย อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 5 ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรอาเภอบางบัวทอง ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจาตาบล หมู่ที่ 2 ตาบลละหาร อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 6 ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรอาเภอปากเกร็ด ในวันที่ 12 มกราคม 2560
ณ วัดบางจาก ตาบลคลองพระอุดม อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ครั้ งที่ 7 ประชุมเครื อข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 7 (กลุ่ มอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ )
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านประธานชมรมอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 8 ประชุมเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 8 (กลุ่มผู้เลี้ยงชันโรง) ในวันที่
17พฤษภาคม 2560 ณ สวนลัดดาวัลย์ ตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ครั้ งที่ 9 ประชุมเครื อข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 9 (กลุ่ มข้าวคุณภาพดีปลอด
สารพิษ) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 10 ประชุมเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 10 (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะ
ดอน ตาบลละหาร อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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2.1.3 โครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล ประจาปีงบประมาณ 2560
1. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 กาหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่ง
คือ เพื่อ สนั บ สนุ น สิ ท ธิแ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของเกษตรกรในการกาหนดนโยบายและการวางแผนการพั ฒ นา
เกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร เพิ่มศักยภาพ
และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่องได้ดาเนินการ
จัดทาแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่จากระดับล่างสู่
ระดับบน มีการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมตั้งแต่ในระดับตาบล อาเภอ จังหวัด เป็นลาดับ จนเป็นแผนพัฒนา
เกษตรกรรมในระดับประเทศ ในการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมดังกล่าวครั้งนั้นมุ่งเน้นให้ความสาคัญพื้นที่ใน
ระดับหมู่บ้าน ตาบลอย่างมาก เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทุกเรื่องทุกสาขา
ทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ข้อมูลปัญหาความต้องการต่างๆ ที่ได้จากพื้นที่เหล่านั้นถือเป็นข้อมูล
จริงที่เกิดจากปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยตรงในส่วนเรื่องที่มีความเร่งด่วนสภาเกษตรกรแห่งชาติได้
ให้ความสาคัญเร่งนาเสนอรัฐบาลในลักษณะข้อเสนอเชิงนโยบาย อันนาไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต
อย่างไรก็ตามภาคเกษตรกรรมของจังหวัดนนทบุรีมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย และ
เห็นว่าการแก้ไขปัญหาการเกษตรของจังหวัดได้นั้นต้องมีการดาเนินงานโดยเริ่มจากกลุ่มขนาดเล็กระดับหมู่บ้าน
ตาบล เพื่อสนับสนุนชุมชนระดับตาบลร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้วยตนเองส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรม
ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปของการจัดการตนเองพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
โดยมุ่งเน้นดาเนินการใน 5 เรื่องหลักให้บังเกิดผลแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนับสนุนชุมชนระดับตาบลให้มีแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ในรูปแบบของการจัดการตนเอง
2.2 เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดทาแผนพัฒนาร่วมกัน
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร
2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทาง
เกษตรกรรม การแปรรูป การตลาดและการบริโภค เพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐ
และภาคเอกชน
2.4 เพื่อให้เกิดองค์กรภาคีเครือข่ายในการประสานงานสนับสนุนและพัฒนาแก้ไขปัญหาในชุมชน
3. เป้าหมาย
3.1 ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล จานวน 6 ตาบล 6 อาเภอ
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3.2 ให้ความสาคัญการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา 5 เรื่อง ประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
เกษตรกร การแก้ไขปัญหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร การแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน การแก้ไขปัญหาสวัสดิการ สิทธิ
เกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม และการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร
4. ผลการดาเนินงาน
การจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมมุ่งเน้นให้ความสาคัญพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน ตาบลอย่างมาก
เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทุกเรื่องทุกสาขาทั้งในภาคการเกษตรและนอก
ภาคการเกษตร ข้อมูลปัญหาความต้องการต่างๆ ที่ได้จากพื้นที่เหล่านั้นถือเป็นข้อมูลจริงที่เกิดจากปัญหาความ
เดือดร้อนของเกษตรกรโดยตรงในส่วนเรื่องที่มีความเร่งด่วนสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ให้ความสาคัญเร่งนา เสนอ
รัฐบาลในลักษณะข้อเสนอเชิงนโยบาย อันนาไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต ภาคเกษตรกรรมของจังหวัดนนทบุรีมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย
และเห็น ว่าการแก้ไขปัญหาการเกษตรของจังหวัดได้นั้นต้องมีการดาเนินงานโดยเริ่ม จากกลุ่มขนาดเล็กระดับ
หมู่บ้าน ตาบล เพื่อสนับสนุนชุมชนระดับตาบลร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้วยตนเองส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนา
เกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปของการจัดการตนเองพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นดาเนินการใน 5 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) ปัญหาที่ดินทากิน 2) ปัญหาหนี้สิน 3) ปัญหาแหล่งน้า
เพื่อการเกษตร 4) ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม และ 5) ปัญหาราคาสินค้า
เกษตร ให้บังเกิดผลการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีร่ว มกับคณะผู้ปฏิบั ติงานสภาเกษตรกรระดับอาเภอ/
ตาบล เก็บรวบรวมข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวข้องกับการเกษตรในตาบล การประกอบอาชีพ การผลิต การแปรรูปและ
การตลาดรายสินค้าเกษตร และปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตรในพื้นที่ รวมทั้งรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะของ
เกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ เพื่อ ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา จาแนกข้อมูลรายละเอียดของประเด็น
ปัญหาหลัก 5 เรื่อง และกาหนดโครงการ/กิจกรรม จนได้แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล เพื่อพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จานวน 6 ตาบล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตาบลขุนศรี อาเภอไทรน้อย ดาเนินการโครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตาบลทวีวัฒนา อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
2. ตาบลมหาสวัสดิ์ อาเภอบางกรวย ดาเนินการโครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับ
ตาบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ สวนเกษตรพันธุ์ไม้ หมู่ที่ 1 ตาบลบางขุนกอง อาเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี
3. ตาบลบางแม่นาง อาเภอบางใหญ่ ดาเนินการโครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับ
ตาบล เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6 ตาบลบางใหญ่ อาเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี
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4. ตาบลบางไผ่ อาเภอเมืองนนทบุรี ดาเนินการโครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับ
ตาบล เมื่อวัน ที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับ หมู่ที่ 3 ตาบลบางรักน้อย อาเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี
5. ตาบลละหาร อาเภอบางบัวทอง ดาเนินการโครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ตาบลละหาร อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
6. ตาบลคลองพระอุดม อาเภอปากเกร็ด ดาเนินการโครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับ
ตาบล เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ วัดบางจาก ตาบลคลองพระอุดม อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ภาพกิจกรรม
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2.1.4 โครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
1. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 กาหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่ง
คือ เพื่อ สนั บ สนุ น สิ ท ธิแ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของเกษตรกรในการกาหนดนโยบายและการวางแผนการพั ฒ นา
เกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร เพิ่มศักยภาพ
และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่ อเนื่องได้ดาเนินการ
จัดทาแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่จากระดับล่างสู่
ระดับบน มีการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมตั้งแต่ในระดับตาบล อาเภอ จังหวัด เป็นลาดับ จนเป็นแผนพัฒนา
เกษตรกรรมในระดับประเทศ ในการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมดังกล่าวครั้งนั้นมุ่งเน้นให้ความสาคัญพื้นที่ใน
ระดับหมู่บ้าน ตาบลอย่างมาก เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทุกเรื่องทุกสาขา
ทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ข้อมูลปัญหาความต้องการต่างๆ ที่ได้จากพื้นที่เหล่านั้นถือเป็นข้อมูล
จริงที่เกิดจากปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยตรงในส่วนเรื่องที่มีความเร่งด่วนสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ให้
ความสาคัญเร่งนาเสนอรัฐบาลในลักษณะข้อเสนอเชิงนโยบาย อันนาไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต
อย่างไรก็ตามภาคเกษตรกรรมของจังหวัดนนทบุรีมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย และ
เห็นว่าการแก้ไขปัญหาการเกษตรของจังหวัดได้นั้นต้องมีการดาเนินงานในลักษณะของการรวมกลุ่ม และส่งเสริม
การรวมกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ โดยเริ่มจากกลุ่มขนาดเล็กระดับหมู่บ้าน ตาบล ส่งเสริมให้มีการแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตรเบื้องต้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ในลักษณะของเกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร เพื่อ
สนับสนุนชุมชนระดับตาบลร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไข
ปั ญ หาร่ ว มกั น ในรู ป ของการจั ดการตนเองพั ฒ นาเกษตรกรให้ มี ค วามรู้ เท่ า ทั นการเปลี่ ยนแปลง นาไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร และสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยง และพัฒนาความร่วมมือ
ในด้านการผลิตทางการเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กร
เกษตรกรกับภาครัฐ และภาคเอกชน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดทาแผนพัฒนาร่วมกัน
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร
2.2 จัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรในพื้นที่ตาบลเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นสินค้าเกษตรชนิด
ใหม่ในพื้นที่หรือพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรเดิม และเชื่อมโยงเครือข่าย
2.3 ปรั บ ปรุ ง ระบบการผลิ ต และการตลาดสิ น ค้ า เกษตรของเกษตรกรในต าบล โดยอาศั ย
แผนพัฒนาเกษตรกรรม การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ในรูปแบบเกษตร
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อุตสาหกรรมและ SMEs เกษตร เปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่เน้นบริหารจัดการและ
เทคโนโลยี สร้างเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ
3. เป้าหมาย
3.1 ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล และสร้างความเข้มแข็ งแก่เกษตรกร
หรือองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร จานวน 6 อาเภอๆ ละ 1 ตาบล รวม 6 ตาบล
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร พัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
หรือ SME เกษตร จานวน 6 อาเภอๆ ละ 1 ตาบล รวม 6 ตาบล
4. ผลการดาเนินงาน
ภาคเกษตรกรรมของจังหวัดนนทบุรีมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย และเห็นว่าการ
แก้ไขปัญหาการเกษตรของจังหวัดได้นั้นต้องมีการดาเนินงานในลักษณะของการรวมกลุ่มและส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ให้มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ โดยเริ่มจากกลุ่มขนาดเล็กระดับหมู่บ้าน ตาบล ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรเบื้องต้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ในลักษณะของเกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร เพื่อสนับสนุน
ชุมชนระดับตาบลร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหา
ร่วมกันในรูปของการจัดการตนเองพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างทางการเกษตร และสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการ
ผลิตทางการเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร
กับภาครัฐ และภาคเอกชน สานักงานสภาเกษตรกรจังหวั ดนนทบุรีได้ดาเนินการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สภาพ
การเกษตร ปัญหาความต้องการของเกษตรกร พร้อมแนวทางการพัฒนาการเกษตรในตาบล และปรึกษาหารือ
ความคิดเห็นจากที่ประชุมในการดาเนินงาน ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มทาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเบื้องต้น
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMEs โดยรวบรวมรายละเอียดองค์กรเกษตรกร
รายสินค้าที่มีความพร้อมดาเนินการ และประสานสนับสนุนให้ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมขององค์กร ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดหลังจากได้รับความเห็นชอบจากที่ได้ประชุม จานวน 6 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน ตาบลละหาร อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี จานวนสมาชิก 22 ราย การรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่มีการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าและเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตโดยการแปรรูปผลผลิตจากนมแพะ เช่น นมพลาสเจอร์ไรส์ เครื่องสาอางค์ เป็นต้น ทั้งนี้กลุ่มได้จัดทา
แผนการดาเนินธุรกิจและสามารถดาเนินงานตามแผนในรูปแบบเกษตรอุตสาหกรรม จนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้
รับรองมาตรฐาน อย. และมาตรฐานฮาลาล โดยกลุ่มเน้นการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางเกษตรและมีการพัฒนาต่อยอดนาไปสู่ตลาดที่มีความต้องการได้มากขึ้น พร้อมทั้ง
ภายในกลุ่มมีการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ และสถาบันการศึกษา
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการปลูกมะม่วงยายกล่า ตาบลบางไผ่ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
จานวนสมาชิก 15 ราย การรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่มีการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าและเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดย
การสร้างมูลค่าเพิ่มมะม่วงยายกล่า กลุ่มได้สร้างองค์ความรู้ในการขยายพันธุ์มะม่วงยายกล่า ส่งเสริมให้กลุ่มมี
ระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งกลุ่มได้จัดทาแผนการดาเนิน
ธุรกิจและสามารถดาเนินงานตามแผนในรูปแบบเกษตรอุตสาหกรรม

กลุ่มที่ 3 กลุ่มไร่นาสวนผสมตาบลทวีวัฒนา อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จานวนสมาชิก 31
ราย การรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่มีการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมปทุม ซึ่งกลุ่ม
เพิ่มศักยภาพระบบการผลิตและการตลาดมุ่งเน้นคุณภาพของข้าวและบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งสาคัญ เพื่อขยายกลุ่ม
ตลาดและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อ อีกทั้งกลุ่มได้จัดทาแผนการ
ดาเนินธุรกิจและสามารถดาเนินงานตามแผนในรูปแบบเกษตรอุตสาหกรรม
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กลุ่มที่ 4 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กิจกรรมกลุ่ม
จานวนสมาชิก 30 ราย การรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่มีการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าและเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดย
การแปรรูปผลผลิตจากกล้วยน้าว้า เช่น กล้วยตาก กล้วยอบแผ่น เป็นต้น ทั้งนี้กลุ่มได้จัดทาแผนการดาเนินธุรกิจ
และสามารถดาเนินงานตามแผนในรูปแบบเกษตรอุตสาหกรรม โดยการปรับปรุงระบบการผลิตอาศัยเทคโนโลยี
และนวั ต กรรมด้ ว ยโดมตากกล้ ว ยพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ผลผลิ ต ทางการเกษตร
จนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (ผมช.) สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นให้ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนรองรับคุณภา พ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

กลุ่มที่ 5 กลุ่ มส่ งเสริมการปลู กข้าวอินทรีย์ ตาบลบางใหญ่ อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
จานวนสมาชิก 20 ราย รวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่มีการแก้ไขปัญหาราคาสิ นค้าและเพิ่มมูลค่าผลผลิต จาก
ข้า วไรซ์ เบอรี่ และข้ าวหอมปทุ ม โดยให้ ค วามส าคั ญ ผลิ ตภั ณฑ์ จากข้ าวอิน ทรี ย์แ ละค านึ งถึ งสุ ขอนามัย ความ
ปลอดภัยในการบริโภค ทั้งนี้กลุ่มได้จัดทาแผนการดาเนินธุรกิจและสามารถดาเนินงานตามแผนในรูปแบบเกษตร
อุตสาหกรรม จนได้รับการสนับสนุนด้านการตลาดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งกลุ่มเป็นผู้ผลิตและ
จาหน่ายโดยตรง ผ่านบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีแนวทางในการรับซื้อข้าวเพื่อรองรับความ
ต้องการของโรงเรียนภายในจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีนักเรียนเป็นผู้บริโภค และยังมีการรับซื้อข้าวเพื่อนาไปจาหน่าย ณ
ร้านค้าสหกรณ์จังหวัด จึงทาให้กลุ่มสามารถแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรเชื่อมโยงเครือข่ายบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาได้มากขึ้น
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กลุ่มที่ 6 กลุ่มสภาเกษตรกรพืชผัก ผลไม้แปรรูป ตาบลบางขุนกอง อาเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี จานวนสมาชิก 20 ราย การรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่มีการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าและเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตโดยการแปรรูปผลผลิตจากพืชผัก ผลไม้ในพื้นที่ตาบล ซึ่งได้รับการบูรณาการและสนับสนุนการถ่ายทอด
ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการเชื่อมโยงเครือข่ายบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษา ทั้งนี้กลุ่มได้จัดทาแผนการดาเนินธุรกิจและสามารถดาเนินงานตามแผน
ในรูปแบบเกษตรอุตสาหกรรม โดยการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลผลิตทางเกษตรและมีการพัฒนาต่อยอดนาไปสู่ตลาดจนผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน อย.พร้อมทั้ง
ภายในกลุ่มมีการประชุม หารือ แลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2.1.5 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร
1. หลักการและเหตุผล
นวัตกรรมเกษตร คือ การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการเกษตร
ที่ทันสมัยต่างๆเข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพื่อยกระดับและสร้างให้เกิดความแตกต่างของผลผลิต โดยพัฒนา
กรรมวิธีการผลิตในระบบห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้าการผลิตในฟาร์ม หรือกลางน้า การเก็บเกี่ยว การขนส่ง หรือ
ปลายน้า การแปรรูป และการตลาด ทาให้มูลค่าผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น
ส านั ก งานสภาเกษตรกรจั ง หวั ด นนทบุ รี จึ ง ประสานหน่ ว ยงานภาครั ฐ สถาบั น การศึ ก ษา
ภาคเอกชน และปราชญ์เกษตรที่มีองค์ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถนาไปประยุกต์ใช้ปรับปรุง
การผลิตตามชนิดสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ความต้องการของเกษตรกรและความต้องการของตลาด
เพื่อสนับสนุนถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร การดาเนินโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร มุ่ง
ค้นหาองค์ความรู้การเกษตรใหม่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อนาไปถ่ายทอดแก่เกษตรกรอื่นให้ประยุกต์ พัฒนาต่อยอด
เกิดนวัตกรรมขึ้น โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เห็นชอบโครงการฯในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
2. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมเกษตร โดยยกระดั บและสร้างให้เกิดความแตกต่างของสินค้า
เกษตรหรือกรรมวิธีการผลิต แปรรูป และการตลาดที่แตกต่าง เพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานทีส่ าคัญในปีงบประมาณ 2560

3. เป้าหมาย
เกษตรกร หรือกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมเกษตร จานวน 1 กลุ่ม/องค์กร
4. ผลการดาเนินงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ดาเนินการประสานหน่ว ยงานภาครัฐที่มีองค์ความรู้นวัตกรรม
เกษตร ที่เกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีสามารถนาไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงการผลิตตามชนิดสินค้าเกษตรที่เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ ตามความต้องการของเกษตรกรและความต้องการของตลาด เพื่อสนับสนุนถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่เกษตรกรและพัฒนาต่อยอดเกิดนวัตกรรมขึ้นตามโครงการฯ
4.1 รวบรวมองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรจากหน่วยงานวิจัย ,สถาบันการศึกษา , องค์กร
ภาคเอกชน
ส านั ก งานสภาเกษตรกรจั งหวัด นนทบุ รี ได้ร วบรวมองค์ค วามรู้น วัต กรรมเกษตรหน่ ว ย
งานวิจัย สถาบั นการศึกษา องค์กรภาคเอกชน เช่น สถานีวิจัยพื ชไร่ ศูนย์วิจัยข้าว สานักงานพัฒ นาการวิจัย
การเกษตร (สวก.) วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ฯลฯ และสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้พิจารณาได้ข้อสรุปเลือก
องค์ความรู้นวัตกรรมด้านการเกษตร “การใช้แมลงช่วยผสมเกสร(ชันโรง) เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร” ใน
การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรตามที่กลุ่มเกษตรกรต้องการ
4.2 ประสานเกษตรกร หรือกลุ่ม/องค์กรที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมเกษตรสอดคล้องกับองค์
ความรู้นวัตกรรม และจัดกิจกรรมศึกษาดูงานการเลี้ยงชันโรง/พืชสวนจังหวัดจันทบุรี
✪ สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประสานไปยังกลุ่มเกษตรกรอาเภอบางกรวยที่สนใจ
และต้องการพัฒนานวัตกรรมเกษตร “การใช้แมลงช่วยผสมเกสร (ชันโรง) เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร” โดยนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเพิ่มผลิตพืชทางการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และยังสร้างอาชีพ
จาหน่ายรังชันโรงเป็นอาชีพเสริมรายได้อีกทางหนึ่งให้กับเกษตรกร
✪ สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและอบรมการเลี้ยงชันโรง/
การขยายพันธุ์ และศึกษาดูงานการขยายกิ่งพันธุ์ทุเรียน เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี , ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
4.3 จัดประชุมชี้แจงถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรแก่เกษตรกร หรือกลุ่ม /
องค์กรเป้าหมาย
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ สวนลัดดาวัลย์ ตาบลปลายบาง อาเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้นวัตกรรม “การใช้
แมลงช่วยผสมเกสร (ชันโรง) เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร” ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจที่จะเลี้ยง
ชันโรง เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับพืชของตนเองหรือจาหน่ายรังชันโรงเป็นอาชีพเสริมรายได้อีกทางหนึ่ง โดยมีการ
เชื่อมโยงเครือข่ายและประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ชันโรง
ช่วยผสมเกสรพืชเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ชันโรง ตลอดจนการแปรรูป โดยให้มีการส่งเสริมและ
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ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการเลี้ยงชันโรงให้แพร่หลาย พร้อมทั้งพัฒนากลุ่มผู้ผลิตให้เป็นองค์กรที่
เข้มแข็งต่อยอด และจัดการธุรกิจกัน แบบครบวงจร รวมทั้งรวมกลุ่มผู้เลี้ยงชันโรงในการขึ้นทะเบียนองค์กร
เกษตรกรกับสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีต่อไป
4.4 เกษตรกรหรือกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป้าหมายดาเนินการพัฒนานวัตกรรม
‣ การนาไปปฏิบัติ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ ยงชันโรงได้นาความรู้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี
นวัตกรรมการเกษตร “การเลี้ยงชันโรง/การขยายพันธุ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ” มีการนาไปทดลองแปรรูปผสม
สบู่และการนาไปช่วยผสมเกสรพืชในแปลงการเกษตรพืชสวนของตนเอง รวมทั้งต่อยอดความรู้และประชาสัมพันธ์
ให้เกษตรกรรายอื่นๆ
‣ ต่อยอดองค์ความรู้ การต่อยอดองค์ความรู้สู่ “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่ม
พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”
- ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้นวัตกรรมการเลี้ยง
ชันโรงให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรง ซึ่งเป็ นจุดเริ่มต้นความคิดในการเพิ่มจานวนการเลี้ยงชันโรงและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ นาไปต่อยอดกับโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน โดยขยายผลในการเพิ่มจานวนการเลี้ยงชันโรงในพื้นที่การเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น สบู่น้าผึ้งชันโรง
พรอสพอลิส น้าผึ้งชันโรง ฯลฯ จึงเป็นการขยายผลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร และเปิดโครงการ 9101
ฯ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ สวนลัดดาวัลย์ อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยง
ชันโรง/การขยายพันธุ์ และสาธิตการทาพรอสพอลิสและสบู่น้าผึ้ งชันโรงให้เกษตรกรจานวน 54 ราย ซึ่งได้รับ
งบประมาณสนับสนุน 500,000 บาท ชุมชนได้นามาขยายการเลี้ยงชันโรง 50 รัง แปรรูปการทาสบู่ผสมน้าผึ้ง
ชันโรง + ผสมพรอสพอลิส , การทาพรอสพอลิส และนาผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปไปออกร้านและสาธิตองค์ความรู้อีก
ด้วย
 การต่อยอดองค์ค วามรู้ “นาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปจากการเลี้ยงชันโรงไป
จาหน่าย เช่น ตลาดน้าวัดตะเคียน งานสินค้าเกษตรของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน”
- ออกร้านนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปจากการเลี้ยงชันโรงไปจาหน่าย เช่น สบู่ผสม
น้าผึ้งชันโรง ยาหม่องไขผึ้งผสมพรอสพอลิส ชุดของขวัญ เป็นต้น ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ร่วมการสาธิต/ถ่ายทอดองค์ความรู้ “การทาสบู่ผสมน้าผึ้งชันโรง”
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2.1.6 โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรและทายาทเกษตรกร
1. หลักการและเหตุผล
ร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2560-2564 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ให้บรรจุองค์
ความรู้ภาคเกษตรเข้าไปในหลักสูตรของโรงเรียนให้โรงเรียนผลิตยุวเกษตรกรมีกระบวนการพัฒนายุวเกษตรกรที่
เป็นระบบ การสร้างองค์กรต้นแบบ กระบวนการจัดการความรู้ต้องชัดเจน ประกอบกับในปัจจุบันมีเยาวชนรุ่นใหม่
ที่มีความรู้ จบการศึกษาในระดับ สูงให้ความสนใจทาการเกษตรแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิ ต การแปรรูปและ
การตลาด โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในลักษณะของธุรกิจเพิ่มมากขึ้น
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ตะหนักและห่วงกังวลถึงปั ญหาแรงงานภาคการเกษตรและผู้สืบทอด
อาชีพทางการเกษตรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นอย่างมาก จึงดาเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรในโรงเรียน ช่วงลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยนาเกษตรกรต้นแบบหรือปราชญ์เกษตรถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนในโรงเรียน เพื่อขยาย
ผลความสาเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมสู่บุตรหลานของเกษตรกร รวมทั้งการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มี
ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การจัดการฟาร์ม เป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้และสืบทอด
อาชีพการเกษตรต่อไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนในสถานศึกษาได้มีความรู้ด้านการเกษตรสามารถช่วยงานในครอบครัวหรือ
ยึดถือเป็นอาชีพต่อไปได้ในอนาคต
2. เพื่อสนั บสนุนผู้ ที่ส นใจทาการเกษตรให้ ได้รับความรู้และเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและการจัดการฟาร์มยึดถือเป็นอาชีพหลักเพิ่มมากขึ้น
3. พัฒนาหรือจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่เรียนรู้ทางการ
เกษตร
3. เป้าหมาย
1. นั กเรี ย นได้เรี ย นรู้ การทาเกษตรจากเกษตรกรต้นแบบและสามารถลงมือปฏิบัติได้เป็นยุว
เกษตรกรรุ่นใหม่ สืบทอดอาชีพการเกษตรในอนาคตทดแทนเกษตรกรในปัจจุบัน
2. เกษตรกรรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การทาเกษตรจนสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรวมกัน
เป็นกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ สามารถคัดเลือกกันเองได้เกษตรกรต้นแบบรุ่นใหม่ เพื่อเป็นแกนนาในการถ่ายทอดให้มี
การสืบทอดอาชีพการเกษตรทดแทนเกษตรกรในปัจจุบันต่อไป
4. ผลการดาเนินงาน
1. กิจกรรมสร้างจิตสานึกด้านการเกษตรในสถานศึกษา
1.1 ประสานความพร้อมของเกษตรกรต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้การทาการเกษตรต่อ
นักเรียนในสถานศึกษา
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สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประสานความพร้อมของเกษตรกรต้นแบบใน
การถ่ายทอดความรู้การเกษตรต่อนักเรียนในสถานศึกษา โดยได้ประสานงานขอความร่วมมือเกษตรกรต้นแบบใน
ปี 2558 ในการเป็นครูเกษตรเข้าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน
✪ นายเสน่ห์ รุ่งสว่าง เกษตรกรต้นแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี อาเภอบางกรวย)
✪ นายมนตรี ศรีสม เกษตรกรต้นแบบเกษตรอินทรีย์ (สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรี อาเภอไทรน้อย)
1.2 ประสานงานสถานศึกษาในการเข้าร่วมโครงการ จานวน 1 โรงเรียน
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประสานงานสถานศึกษาในการเข้าร่วมโครงการ
คือ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา ตาบลทวีวัฒนา อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
157 คน
1.3 ประสานเกษตรกรต้นแบบ สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดาเนินการจัดการ
เรียนรู้
จัดทาแผนการเรี ยนการสอนกิจกรรมสร้างจิตสานึกด้านการเกษตรในสถานศึกษาใน
โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร ประจาปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์
พัฒนา ระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6 จานวน 101 คน
1.4. เกษตรกรต้นแบบ สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการเรียนรู้ทั้งภาควิชาการและ
ปฏิบัติการกับนักเรียนในสถานศึกษา ดาเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับยุวเกษตรกร ตามแผนการเรียนการ
สอนกิจกรรมสร้างจิตสานึกด้านการเกษตรในสถานศึกษา ณ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา นักเรียนเข้าร่วมการ
อบรม 101 คน
1.5 ติดตามผลการถ่ายทอดความรู้
1. การขยายพันธุ์มะนาวโดยปักชา (ควบแน่น)
- การนากิ่งพันธุ์มะนาวไปปลู กและพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับ
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ฯลฯ
2. การทาปุ๋ยหมักชีวภาพ/น้าหมักชีวภาพ
- การนาปุ๋ยหมักชีวภาพ/น้าหมักชีวภาพไปใช้ในแปลงเกษตรที่โรงเรียน ครอบครัว
และต่อยอดให้ครอบครัวทาใช้เองเพื่อลดต้นทุนในการผลิตด้านการเกษตร
2. กิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบรุ่นใหม่ด้านการจัดการฟาร์ม
2.1 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีแต่ละอาเภอ สรรหาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความสนใจ
เข้าสู่อาชีพการเกษตร พร้อมที่จะเรียนรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาเภอละ 1 คน
1. อาเภอเมือง
นายศิริพันธ์ บุญฉ่า
2. อาเภอบางกรวย
นายสิทธิพร สุขดี
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3. อาเภอบางบัวทอง นางสาวสุพรรณี กันต่าย
4. อาเภอปากเกร็ด
นายวิสิษฐ์ พุกอาษา
5. อาเภอบางใหญ่
นายศิรพงศ์ บุญเขียว
6. อาเภอไทรน้อย
นายบัญชา ม่วงขาว
2.2 จัดศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความคิดและความรู้ทางวิชาการเกษตรตามความต้องการของ
เกษตรกร เพื่อสร้างความพร้อมในการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย ตาบลมิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตมะม่วง
ส่งออกบ้านพระพุทธบาทน้อย
2.3 ส านั กงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดตั้งกลุ่ มเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยมีเกษตรกร
ต้นแบบเป็นพี่เลี้ยงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและดาเนินงานกลุ่มของเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมทั้งคัดเลือก
กันเอง เพื่อเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ต้นแบบของจังหวัด จานวน 1 คน คือ นายบัญชา ม่วงขาว
3. กิจกรรมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์/เศรษฐกิจพอเพียง
3.1 ส านั กงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คั ดเลื อกเกษตรกรต้นแบบสั มมาชีพปี 2558
สนับสนุนให้เป็นศูนย์เรียนรู้ คือ นายเสน่ห์ รุ่งสว่าง สัมมาชีพต้นแบบสาขาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
นายสมเจตน์ กลัดเล็ก สัมมาชีพต้นแบบสาขาเกษตรอินทรีย์
3.2 สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด จัดทาเอกสารศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพต้นแบบ แสดงให้เห็น
สถานที่ตั้ง แผนที่การเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ข้อมูลความรู้ที่โดดเด่น สาขาอาชีพที่สามารถเข้าไปศึกษา
เรียนรู้ได้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้หรือองค์กร/สถาบันที่จัดอบรมหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆเข้าไปรับความรู้ศึกษาการปฏิบัติจริง

ภาพกิจกรรม
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2.1.7 โครงการสื่อสารงานสภาสู่ประชาชน
1. หลักการและเหตุผล
ภายใต้พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ได้กาหนดแนวทางนโยบายการส่งเสริม
และพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การเพิ่มศักยภาพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น รวมถึงการรับรู้แหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ท้วงทันต่อสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน เพราะการประชาสัมพันธ์ถือได้ว่าเป็ นการสื่อสารชนิดหนึ่งของประชาชนตลอดจนองค์กรหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน การประชาสัมพันธ์เผยแพร่เป็นงานเชิงปฏิบัติ มุ่งสร้างสัมพันธภาพความรู้ ความเข้าใจอันดี
ต่อกันผ่านสื่อชนิดต่างๆในรูปแบบที่หลากหลายกลวิธี โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีเห็นชอบในโครงการฯใน
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการเกษตรของสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่ว ไปได้รับความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร
การเกษตรอย่างหลากหลายช่องทางในการรับบริการ
3. เพื่อเป็นการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่อย่างหลากหลาย
3. เป้าหมาย
เกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดนนทบุรี และประชาชนทั่วไป
4. ผลการดาเนินงาน
4.1 วางแผนการดาเนินงาน “โครงการสื่อสารงานสภาฯสู่ประชาชน”
4.2 การจัดทาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
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4.2.1 เว็บไซต์สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี http://nfcnbi.com
4.2.2 Line Group สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จานวน 9 กลุ่ม
4.2.3 Facebook สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
4.2.4 จดหมายข่าวสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
4.2.5 YouTube
4.2.6 สื่อโทรทัศน์ ช่องอัมรินทร์ทีวี HD 34 รายงานกรีนฟาร์มวาไรตี้
4.3 ร่วมกิจกรรมสื่อสารงานสภาฯสู่ประชาชน
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์งานสภาเกษตรกร
แห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ขอมูลข่าวสาร บทบาทหน้าที่ แนะนาสมาชิก
สภาเกษตรกรจั งหวัดนนทบุ รี การส่ งเสริ มให้เกษตรกรทาการเกษตรตามหลั ก ปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
จานวน 6 ครั้ง
1. ส่งเสริ มการปลูกมะนาว การปลูกมะม่วง การปลู กฝรั่ง และการสาธิตการขยายพันธุ์
เกษตรกรเข้ารับการบริการจานวน 331 ราย
2. การบริการข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์งานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี โดยแจก
แผ่นพับการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เกษตรกรเข้ารับการบริการจานวน 482 ราย
3. สารวจปัญหาด้านการเกษตรของเกษตรกร เกษตรกรที่สารวจทั้งหมด 331 ราย
 ชาย 94 ราย
 หญิง 237 ราย
สรุปปัญหาที่พบในการประกอบอาชีพเกษตรกร คือ ปัญหาราคาสินค้าการเกษตรตกต่า ,
ปัญหาน้าเสียและน้าเค็ม , ปัญหาแมลงศัตรูพืช
ครั้งที่ 1 อาเภอบางใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ตาบล
บ้านใหม่ อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ เป็นประธานใน
พิธี โดยร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กเล็ก มอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ยากไร้ มอบพันธุ์ปลาให้แก่ผู้นาหมู่บ้าน
มอบถุงยังชีพให้แก่คนชราและผู้ยากไร้ เทน้าจุลินทรีย์ชีวภาพลงคลอง ซึ่งมีผู้มาร่วมงานประมาณ 500ราย
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทบาทหน้าที่ของสภา
เกษตรกรจั งหวัด นนทบุ รี ประชาสั ม พัน ธ์น โยบาย แผนพัฒ นาเกษตรกรรมจัง หวั ด การดาเนิ นงานของสภา
เกษตรกรจังหวัดและส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตรแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม“วิสัยทัศน์ของสภา
เกษตรกรแห่งชาติเป็นสถาบันเกษตรกรมุ่งสร้างความเป็นธรรมและมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” โดยส่ ง เสริ ม การปลู ก มะนาว เกษตรกรจ านวน 44 ราย และบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร/
ประชาสัมพันธ์ จานวน 86 ราย
ครั้งที่ 2 อาเภอบางกรวย วันพฤหัส บดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดท่าบางสีทอง อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี ครั้ง โดยผู้ว่าราชการจั งหวัดนนทบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ เป็นประธานในพิธี โดยร่วมมอบ
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ทุนการศึกษาให้แก่เด็กเล็ก มอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ยากไร้ มอบพันธุ์ปลาให้แก่ผู้นาหมู่บ้าน มอบถุงยังชีพให้แก่
คนชราและผู้ยากไร้ ปล่อยพันธุ์ปลา และตรวจเยี่ยมการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ผู้มาร่วมงานประมาณ 500
ราย
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทบาทหน้าที่ของสภา
เกษตรกรจั งหวัด นนทบุ รี ประชาสั ม พัน ธ์น โยบาย แผนพัฒ นาเกษตรกรรมจัง หวั ด การดาเนิ นงานของสภา
เกษตรกรจังหวัดและส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตรแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง ตาม“วิสัยทัศน์ของสภา
เกษตรกรแห่งชาติเป็นสถาบันเกษตรกรมุ่งสร้างความเป็นธรรมและมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง”โดยส่ ง เสริ ม การปลู ก มะนาว เกษตรกรจ านวน 36 ราย และบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร/
ประชาสัมพันธ์ จานวน 64 ราย
ครั้งที่ 3 อาเภอบางบัวทอง ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ณ เทศบาลเมืองพิมลราช ตาบลพิมลราช
อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ เป็นประธานในพิธี
โดยร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กเล็ก มอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ยากไร้ มอบพันธุ์ปลาให้แก่ผู้นาหมู่ บ้าน มอบถุง
ยังชีพให้แก่คนชราและผู้ยากไร้ ปล่อยพันธุ์ปลา และตรวจเยี่ยมการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ผู้มาร่วมงาน
ประมาณ 500ราย
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทบาทหน้าที่ของสภา
เกษตรกรจั งหวัด นนทบุ รี ประชาสั ม พัน ธ์น โยบาย แผนพัฒ นาเกษตรกรรมจัง หวั ด การดาเนิ นงานของสภา
เกษตรกรจังหวัดและส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตรแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม“วิสัยทัศน์ของสภา
เกษตรกรแห่งชาติเป็นสถาบันเกษตรกรมุ่งสร้างความเป็นธรรมและมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” โดยส่ ง เสริ ม การปลู ก มะนาว เกษตรกรจ านวน 60 ราย และบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร/
ประชาสัมพันธ์ จานวน 90 ราย
ครั้งที่ 4 อาเภอเมือง ในวัน ศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ วัดตึก ตาบลบางไผ่ อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัด โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายชลธี ยังตรง เป็นประธานในพิธี โดยร่วมมอบทุ นการศึกษาให้แก่
เด็กเล็ก มอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ยากไร้ มอบพันธุ์ปลาให้แก่ผู้นาหมู่บ้าน มอบถุงยังชีพให้แก่คนชราและผู้ยากไร้
เทน้าจุลินทรีย์ชีวภาพลงคลอง และตรวจเยี่ยมการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ผู้มาร่วมงานประมาณ 500 ราย
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมจั ดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทบาทหน้าที่ของสภา
เกษตรกรจั งหวัด นนทบุ รี ประชาสั ม พัน ธ์น โยบาย แผนพัฒ นาเกษตรกรรมจัง หวั ด การดาเนิ นงานของสภา
เกษตรกรจังหวัดและส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตรแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม“วิสัยทัศน์ของสภา
เกษตรกรแห่งชาติเป็นสถาบันเกษตรกรมุ่งสร้างความเป็นธรรมและมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” โดยส่ ง เสริ ม การปลู ก มะนาว เกษตรกรจ านวน 60 ราย และบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร/
ประชาสัมพันธ์ จานวน 72 ราย
ครั้งที่ 5 อาเภอปากเกร็ด ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ วัดท่าเกวียน ตาบลคลองข่อย อาเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ เป็นประธานในพิธี โดยได้มอบ

65

66

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ 2560

ทุนการศึกษาให้แก่เด็กเล็ก มอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ยากไร้ มอบพันธุ์ปลาให้แก่ผู้นาหมู่บ้าน มอบถุงยังชีพให้แก่
คนชราและผู้ยากไร้ เทน้าจุลินทรีย์ ชีวภาพลงคลอง ปล่อยพันธุ์ปลาและตรวจเยี่ยมการให้บริการของหน่วยงาน
ต่างๆ ผู้มาร่วมงานประมาณ 500 ราย
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทบาทหน้าที่ของสภา
เกษตรกรจั งหวัด นนทบุ รี ประชาสั ม พัน ธ์น โยบาย แผนพัฒ นาเกษตรกรรมจัง หวั ด การดา เนิ นงานของสภา
เกษตรกรจังหวัดและส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตรแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม“วิสัยทัศน์ของสภา
เกษตรกรแห่งชาติเป็นสถาบันเกษตรกรมุ่งสร้างความเป็นธรรมและมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” โดยส่ ง เสริ ม การปลู ก มะนาว เกษตรกรจ านวน 60 ราย และบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร/
ประชาสัมพันธ์ จานวน 96 ราย
ครั้งที่ 6 อาเภอไทรน้อย ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ วัดสโมสร ตาบลไทรใหญ่ อาเภอไทร
น้ อ ย จั ง หวั ด นนทบุ รี โดยผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นนทบุ รี นายนิ สิ ต จั น ทร์ ส มวงศ์ เป็ น ประธานในพิ ธี ได้ ม อบ
ทุนการศึกษาให้แก่เด็กเล็ก มอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ยากไร้ มอบพันธุ์ปลาให้แก่ผู้นาหมู่บ้าน มอบถุงยังชีพให้แก่
คนชราและผู้ยากไร้ ปล่อยพันธุ์ปลา และเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการ
เกษตรอย่างยั่งยืนร่วมปลูกต้นไม้และทาปุ๋ยหมักชีวภาพ ผู้มาร่วมงานประมาณ 2,000 ราย
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทบาทหน้าที่ของสภา
เกษตรกรจั งหวัด นนทบุ รี ประชาสั ม พัน ธ์น โยบาย แผนพัฒ นาเกษตรกรรมจัง หวั ด การดาเนิ นงานของสภา
เกษตรกรจังหวัดและส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตรแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม“วิสัยทัศน์ของสภา
เกษตรกรแห่งชาติเป็นสถาบันเกษตรกรมุ่งสร้างความเป็นธรรมและมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยส่งเสริมการปลู กมะม่วงและฝรั่ง เกษตรกรจานวน 71ราย และบริการข้อมูล ข่าวสาร/
ประชาสัมพันธ์ จานวน 84 ราย
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2.1.8 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนจังหวัดนนทบุรี
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจังหวัดจันทบุรีร่วมกันจัดทา
โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ์ ทุ เ รี ย นในจั ง หวั ด นนทบุ รี เพื่ อ เป็ น การอนุ รั ก ษ์ ส วนผลไม้ ใ นจั ง หวั ด นนทบุ รี ตามที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 ที่ท่านได้เสด็จพระราชดาเนินประพาสสวนทุเรียนเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
2496 และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี ได้มีพระราชดาริว่า “ในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีหลายพันธุ์ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ร่วมกับจังหวัดทาการศึกษาวิจัยถึงพันธุ์ทุเรียนต่างๆว่าพันธุ์ใดเหมาะกับพื้นดินลักษณะใด และ
เป็นไปตามโครงการของกรมวิชาการเกษตรที่จะพาทุเรียนนนท์กลับบ้าน ในการนี้สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้ประสานงานอย่างต่อเนื่องและขอความอนุเคราะห์พันธุ์ทุเรียนจากกรมวิชาการเกษตร (ศูนย์วิจัยพืชสวน
จันทบุรี) ได้ทาการคัดเลือกสายพันธุ์ทุเรียนจันทบุรีจานวน 9 สายพันธุ์ คือจันทบุรี 1-9 ได้ให้ความอนุเคราะห์ต้ น
พันธุ์ทุเรียนดังกล่าวจานวน 999 ต้น เพื่อนาไปปลูกขยายในเชิงอนุรักษ์เป็นเอกลักษณ์ของทุเรี ยนนนทบุรี โดย
กระจายไปปลูกทั้ง 6 อาเภอในจังหวัดนนทบุรี โครงการอนุรักษ์พันธุ์และฟื้นฟูทุเรียนจังหวัดนนทบุรี เป็นโครงการ
ที่ดีที่เริ่มจากชมรมอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ ตั้งแต่ปี 2558 แต่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี ดังนั้นจึงขอให้สภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรีร่วมในการขับเคลื่อนการดาเนินโครงการโดยประสานกับศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรม
วิชาการเกษตร ที่จะขอสนับสนุนสายพันธุ์ทุเรียนพันธุ์ดี จากศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุ รี มากระจายพันธุ์สู่พี่น้อง
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เกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี จนได้รับการสนับสนุนพันธุ์ทุเรียนลูกผสม จานวน 999 ต้น ได้สายพันธุ์ทุเรียนจันทบุรี
1-9 พันธุ์ละ 111 ต้น ซึ่งได้รับมอบพันธุ์ทุเรียน ในเดือนพฤษภาคม 2560 และจะกระจายสู่เกษตรกรใน 6 อาเภอ
ของจั งหวัดนนทบุรี เมื่อเกษตรกรน าไปปลู กแล้ว ไม่ส ามารถไปผลิ ตขยายพันธุ์เพื่อการค้าได้เพราะมีกฎหมาย
คุ้มครองพันธุ์พืช แต่สามารถไปขยายพันธุ์ปลูกได้
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จึงได้ ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ อาเภอบางใหญ่ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรอาเภอบางใหญ่ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนที่จะทาให้ทุเรียน
ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ต่อไป ทาให้ทุเรียนได้อยู่คู่กับจังหวัดนนทบุรี สานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มี
ต่อพสกนิกร โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีได้สานึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงเสด็จมายังสวนในจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้ช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนจังหวัดนนทบุรี
3. เพื่อกระตุ้นและช่วยผลักดันให้เกษตรกรการขึ้ นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์ทุเรียนนนท์ ให้
เป็นที่รู้จักและแพร่หลายต่อไป
3. เป้าหมาย
ได้รับพันธุ์ทุเรียนตามที่ต้องการและแจกจ่ายสู่เกษตรกรทั้ง 6 อาเภอ
4. ผลการดาเนินงาน
4.1 วางแผนการดาเนินงานและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สภาเกษตรกรจั งหวัดนนทบุรีได้ขอความอนุเคราะห์ พันธุ์ทุเรียนจากกรมวิชาการเกษตร
(ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ) ได้ทาการคัดเลือกสายพันธุ์ทุเรี ยนจันทบุรีจานวน 9 สายพันธุ์ คือ จันทบุรี 1-9 ได้ให้
ความอนุเคราะห์ต้นพันธุ์ทุเรียนดังกล่าวจานวน 999 ต้น เพื่อนาไปปลูกขยายในเชิงอนุรักษ์เป็น เอกลักษณ์ของ
ทุเรียนนนทบุรี
4.2 การศึกษาดูงานการผลิตขยายพันธุ์ทุเรียน
ส านั กงานสภาเกษตรกรจั งหวัด นนทบุรี ได้จั ดศึ กษาดูง านการขยายกิ่ง พัน ธุ์ทุ เรี ยนและ
ภาคปฏิบัติเสียบกิ่งพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ,ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดจันทบุรี, ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2560 ดังนี้
วัน ที่ 9 มีน าคม 2560 ศึกษาดูงานการขยายพันธุ์ชันโรง/การเลี้ ยงชันโรง ฝึ กปฏิบัติการ
ขยายพันธุ์ชันโรง ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 10 มีนาคม 2560 ศึกษาดูงานการขยายกิ่งพันธุ์ทุเรียน พร้อมภาคปฏิบัติเสี ยบยอด
ขยายพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
4.3 การจัดงานพิธีมอบพันธุ์ทุเรียน

69

70

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ 2560

ตามที่ สภาเกษตรกรจั งหวัดนนทบุรีป ระสานและขอความอนุเ คราะห์ พันธุ์ ทุเ รียนจาก
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี “จันทบุรี 1-9” เพื่อนาไปปลูกขยายในเชิงอนุรักษ์เป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนนนทบุรีและ
สานึกในมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30
น. ณ ประธานชมรมอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ (นายสุพจน์ ธูปแพ) อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรีจัดกิจกรรม “มอบกิ่งพันธุ์ทุเรียนจันทบุรี 1-9 ตามโครงการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนนนทบุรีมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจานวน 86 ราย โดยมีผู้มอบกิ่งพันธุ์ คือ นายธาดา เอี่ยมอ่า ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี , นาย
สืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 2 ,นายสุพจน์ ธูปแพ ประธานชมรมอนุรักษ์
ทุเรียนนนท์ , ปลัดอาเภอบางใหญ่ , เกษตรอาเภอบางใหญ่ มอบกิ่งพันธุ์ให้กับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
และเกษตรกรในพื้นทีก่ ระจายทั้ง 6 อาเภอ จานวน 999 ต้น ดังนี้
1. อาเภอบางบัวทอง เกษตรกรรับกิ่งพันธุ์ทุเรียน 40 ราย
2. อาเภอบางกรวย เกษตรกรรับกิ่งพันธุ์ทุเรียน 90 ราย
3. อาเภอบางใหญ่ เกษตรกรรับกิ่งพันธุ์ทุเรียน 105 ราย
4. อาเภอไทรน้อย เกษตรกรรับกิ่งพันธุ์ทุเรียน 20 ราย
5. อาเภอเมือง
เกษตรกรรับกิ่งพันธุ์ทุเรียน 188 ราย
6. อาเภอปากเกร็ด เกษตรกรรับกิ่งพันธุ์ทุเรียน 56 ราย
4.4 การติดตามผลการไปอนุรักษ์ในแปลงของเกษตรกร สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการอนุรักษ์ปลูกทุเรียนจันทบุรี 1-9 ของเกษตรกรในพื้นที่อาเภอไทรน้อ ย อาเภอบางใหญ่
อาเภอปากเกร็ด อาเภอบางบัวทอง ซึ่งเริ่มปลูกลงแปลงเกษตร
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2.1.9 กิจกรรมแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของเกษตรกร
1. ปัญหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่คลองขุนศรี
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบางแม่นาง มีประเด็นเกี่ยวข้องกับปัญหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่
คลองขุนศรี อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นระยะเวลา 6 วัน สาเหตุเนื่องจากการ
สร้ า งประตู ร ะบายน้ ามี คั น ดิ น ขวางทางน้ าไหลระหว่ า งต าบลสามเมื อ ง อ าเภอลาดบั ว หลวง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา กับ ตาบลไทรใหญ่ อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ส่งผลให้เกษตรกรที่ทานาและปลูกพืชผัก
ต่างๆ ในพื้นที่ได้รั บผลกระทบไม่สามารถนาน้าจากคลองขุนศรีห รือลาคลองย่อยมาใช้ได้ ทาให้น้าไม่เพียงพอ
สาหรับทาการเกษตรและการลดลงของระดับน้าทาให้ตลิ่งพังทลายลงมาเกิดความเสียหาย
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คลองขุนศรี
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่สารวจความเดือดร้อนของเกษตรกรคลองขุน
ศรี ตาบลไทรใหญ่ อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เบื้องต้นร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
โดย นายธีระ โรจนประดิษฐ์ ปลัดอาเภอไทรน้อย , นายฉลวย ขันจานงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไทรใหญ่
, นายประเทือง วิลั ยพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตาบลสามเมือง , นายช่างโครงการส่งน้าและบารุงรักษาพระยา
บรรลือ , นายช่างองค์การบริ หารส่ว นตาบลไทรใหญ่ , นายสมพร มัณยานนท์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรี และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยประสานงานผู้รับผิดชอบดาเนินการ ดังนี้
1. ต้นน้า ประสานงานฝ่ายส่งน้าและบารุงรักษา ที่ 3 โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพระยา
บรรลื อ ให้ เ ปิ ด ประตู น้ าให้ สู ง ขึ้ น และประสานงานเทศบาลต าบลสามเมื อ ง อ าเภอลาดบั ว หลวง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ขุดคันดินหลังประตูระบายน้า เพื่อให้น้าไหลเข้าสู่คลองขุนศรีและคลองย่อยได้สะดวกมากขึ้น
2. ปลายน้า ประสานงานโครงการส่งน้าและบารุงรักษาพระยาบรรลือร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลขุนศรี อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ในส่วนบริเวณการก่อสร้างประตูระบายน้าปลายคลองขุนศรีให้ขุด
ฝังท่อให้น้าสามารถไหลผ่านบริเวณที่กาลังก่อสร้างได้ เพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อาเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี ต่อไป
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เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ คลองขุนศรี
สานั กงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า /ประสานงานการ
ดาเนินการของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบดาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. ต้นน้ า ฝ่ายส่ งน้าและบารุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพระยาบรรลือเปิด
ประตูน้ าสู งขึ้น เพื่อระบายน้าลงสู่ คลองขุนศรีอย่างต่อเนื่องและเทศบาลตาบลสามเมือง อาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาเนินการขุดคันดินหลังประตูระบายน้า เพื่อให้น้าไหลเข้าสู่คลองขุนศรีและคลองย่อย
ได้สะดวกมากขึ้น
2. ปลายน้า โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพระยาบรรลือร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
ขุนศรี อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี นาเครื่องสูบน้าขนาดใหญ่สูบน้าจากบริเวณปลายคลองขุนศรีสู่กลางน้า
ให้น้าสามารถไหลผ่านบริเวณที่กาลังก่อสร้างได้ เพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
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2. การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.
2560
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เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุมทางไกล ครั้งที่ 3/2560 ผ่านระบบ Web Conference
เพื่อชี้แจงและทาความเข้าใจในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและร่วมให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อ
แก้ปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ทาอาชีพประมง โดยมี นายธาดา เอี่ยมอ่า ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี , นาย
สอาด เมี้ยนแม้น ประธานคณะทางานปศุสัต ว์และประมง ,นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี สมาชิกคณะทางานปศุสัตว์และประมง และพนักงานสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรี เข้าร่วมรับฟังและทาความเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรจากการบังคับ
ใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ พื้นที่อาเภอไทรน้อย และอาเภอปากเกร็ด
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี โดย นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และ นางสาวศิริรัต น์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สารวจ
ข้อมูลเบื้องต้นของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560
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เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
สภาเกษตรกรจั งหวัดนนทบุรี โดย นายสอาด เมี้ยนแม้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรี คนที่ 1 , นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี , นายพีระพัฒน์ ยันต์
แดง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี อาเภอปากเกร็ด และพนั กงานสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
ร่วมกับนางสาวชนิกานต์ โชตมา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สานักงานประมงจังหวัดนนทบุรี
ยื่ น หนั ง สื อ ที่ สภจ.นบ 0104/62 ลงวั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2560 เรื่ อ ง ขอให้ ข ยายระยะเวลาการบั ง คั บ ใช้
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 ต่อนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นนทบุรี โดยจากการสารวจเบื้องต้นมีเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี จานวน 1 ครัวเรือน ที่จะได้รับผลกระทบจากการ
บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ ซึ่งเกษตรกร (นายธนพล แสนลา) พื้นที่กระชัง จานวน 612.50 ตารางเมตร ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมรายปี รวมทั้งสิ้น 30,625 บาท หากต้องถูกปรับจะต้องเสียค่าปรับสูงเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 306,250 6,125,000 บาท

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรียื่นหนังสือ ที่ สภจ.นบ 0104/62 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560
ขอให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 ซึ่งจากการ

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานทีส่ าคัญในปีงบประมาณ 2560

สารวจเบื้องต้นมีเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี จานวน 1 ครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายฉบับ
นี้ พื้นที่กระชัง จานวน 612.50 ตารางเมตร ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี รวมทั้งสิ้น 30,625 บาท หากต้องถูกปรับ
จะต้องเสียค่าปรับสูงเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 306,250 - 6,125,000 บาท
ส านั ก งานสภาเกษตรกรจั ง หวั ด นนทบุ รี ปฏิ บั ติ ง านตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายและติ ด ตาม
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสานักงานสภา
เกษตรกรจั งหวัดนนทบุรี , นางอุษา ภู่กลิ่ น หัว หน้าฝ่ ายอานวยการ ลงพื้นที่ร่ว มกับนางสาวชนิกานต์ โชติมา
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง , นายสุนิตย์ ปัทถาพงษ์ ประมงอาเภอบางใหญ่ , นายสมเกียรติ
โกสีย์ไกรนิรมล ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ได้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและแนวทางการ
แก้ไขปัญหา โดยทาความเข้าใจแก่เกษตรกรให้ได้ทราบข้อเท็จจริงและรายละเอียดในการบังคับใช้กฎหมาย และจะ
ได้ดาเนินการยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตต่อสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรีต่อไป

77

78

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ 2560

2.1.10 แผน/ผลการปฏิบัติงานของสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ปี 2560

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานทีส่ าคัญในปีงบประมาณ 2560

2.2 ผลการดาเนินงานกิจกรรมปีงบประมาณ 2560
2.2.1 การประชุมประจาเดือนพนักงานการประชุมสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีเพื่อ
วางแผนและติดตามผลงานประจาเดือน ประชุมสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีประจาเดือนมีการประชุม
ทั้งสิ้น 16 ครั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเริ่มการปฏิรูปงานให้เหมาะสมกับตาแหน่งในฝ่าย/ส่วน
ต่างๆ ของสานักงาน หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีมอบหมายงานให้แก่พนักงานสานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรีตามหน้าที่ของแต่ละส่วน/ฝ่ายและนามาสรุปชี้แจงให้หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดนนทบุรี ทราบ ถึงผลการปฏิบัติงานในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อให้ การปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมายและ
แผนงานของสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ตามโครงการและกิจกรรมในปีงบประมาณ 2560 สามารถ
เป็นเครื่องมือในการสานต่องานในปีงบประมาณต่อไป

ภาพกิจกรรม
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ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานทีส่ าคัญในปีงบประมาณ 2560

2.2.2 การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2560

ครั้งที่ 1
ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้ง
ที่ 7/2559
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและ
รายงานผลการโครงการ/กิจกรรม
- ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี
2560 - 2564
- การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลง
ใหญ่เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล
จานวน 6 ตาบล
- แบบคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 - แผนใช้จ่าย
งบประมาณฯ/แผนปฏิบัติงานสภาเกษตรกร
จังหวัดนนทบุรี ปี 2560

ภาพกิจกรรม
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ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ 2560

ภาพกิจกรรม
ครั้งที่ 2
ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 8/2559
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559
โดยได้เชิญธนาคารเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนนทบุรี ชี้แจงโครงการ รายงาน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของสานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
เรื่องเพื่อทราบ
– ข้อบังคับสถานการณ์แห่งชาติว่าด้วย
การประชุมคณะอนุกรรมการและ
คณะทางาน พ.ศ. 2557
- รายงานการขออาคารหลังเก่า
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแม่นาง ชั้น
ที่ 2 เป็นที่ตั้งของสานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานทีส่ าคัญในปีงบประมาณ 2560

ครั้งที่ 3
ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 1/2560
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
-รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรี
-งานโครงการที่ดาเนินการยังไม่แล้ว
เสร็จโครงการ/กิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ
-รายงานการย้ายสานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ไปอาคาร
เอนกประสงค์องค์การบริหารส่วน
ตาบลบางแม่นางเป็นที่ตั้งของ
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรี

ภาพกิจกรรม
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ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ 2560

ภาพกิจกรรม

ครั้งที่ 4
ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 2/2560
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560
โดยได้เชิญธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เรื่องแหล่ง
เงินทุนและกองทุนฟื้นฟู
เรื่องแหล่งเงินทุน
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
งานโครงการและกิจกรรม
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องรับรองรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร
แผนปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
เรื่องที่เสนอใหม่ โครงการพัฒนา
เครือข่ายมะม่วงยายกล่าสู่ GI

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานทีส่ าคัญในปีงบประมาณ 2560

ภาพกิจกรรม

ครั้งที่ 5
ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 3/2560
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน
ได้เชิญหน่วยงาน
1. สานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง การจดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
และแนวทางการสนับสนุนภาคการ
เกษตรกรรม
2.สานักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี
เรื่อง การจดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
และแนวทางการสนับสนุนภาคการ
เกษตรกรรม
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียน
นนทบุรี
ขอความเห็นชอบให้ อบต.บางแม่นาง
เก็บค่าใช้จ่ายในการใช้อาคาร
เอนกประสงค์
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ภาพกิจกรรม

ครั้งที่ 6
ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 4/2560
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560
ได้เชิญ 1.หน่วยงานสานักงานประมง
จังหวัดนนทบุรี
เรื่องพรบ.การเดินเรือในแม่น้าไทย
(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560ส่งผลกระทบ
ต่อการทาประมง และแนวทางในการ
พัฒนาประมงในจังหวัดนนทบุรี
2.กรมชลประทานจังหวัดนนทบุรี
พรบ.การเดินเรือในแม่น้าไทย(ฉบับที่
17) พ.ศ. 2560ส่งผลกระทบต่อทาการ
ประมงในคลองชลประทาน และการ
เปิด ปิดน้าของกรมชลประทาน
3.สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ให้ความรู้ในเรื่องของ
การเกษตร
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การจัดทาคาของบประมาณสภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
ปีงบประมาณ 2562
การปรับเปลี่ยนคณะทางานสภา
เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ขอ
เปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายอื่น

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานทีส่ าคัญในปีงบประมาณ 2560

2.2.3 การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ
นายธาดา เอี่ยมอ่า ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
เข้ า ร่ ว มประชุ ม สภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ ประจ าปี ง บประมาณ 2560 โดยมี นายประพั ฒ น์ ปั ญ ญาชาติ รั ก ษ์
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมฯ รวมทั้งสิ้น จานวน 7 ครั้ง
1. ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน ถ.พหลโยธิน
กรุงเทพฯ
2. ครั้ ง ที่ 7/2559 ระหว่ า งวั น ที่ 19 - 20 ธั น วาคม 2559 ณ ห้ อ งประชุ ม พึ่ ง บุ ญ ชั้ น 8
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
3. ครั้ งที่ 1/2560 ระหว่ างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้ องประชุมพึ่งบุญ ชั้ น 8
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
4. ครั้ งที่ 2/2560 ระหว่ า งวั น ที่ 20 – 21 เมษายน 2560 ณ ห้ อ งประชุ ม พึ่ งบุ ญ ชั้ น 8
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
5. ครั้งที่ 3/2560 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน
6. ครั้งที่ 4/2560 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร
7. ครั้ งที่ 5/2560 ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห้ องประชุมพึ่งบุญชั้น ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร

ภาพกิจกรรม
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2.2.4 การประชุมคณะทางานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
ประชุมคณะทางานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
1.คณะทางานดาเนินกิจการสภาจังหวัดนนทบุรี เป็นการทางานที่ทาหน้าที่บริหารจัดการและ
พัฒนางานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี โดยมีการจัดประชุมในปีงบประมาณ 2560 รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมี นาย
สืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต เป็นประธานคณะทางานดาเนินกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
1.1 ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดนนทบุรี
1.2 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดนนทบุรี
1.3 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรี
1.4 ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรี
1.5 ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดนนทบุรี
1.6 ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดนนทบุรี

ภาพกิจกรรม
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2. คณะทางานพืช
คณะทางานพืช เป็นการปฏิบัติงานตามแผนงานนโยบายของสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและ
สอดคล้องกับงบประมาณ 2560 โดยดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
เกษตรกรและองค์ ก รเกษตรกร ประสานนโยบายและการด าเนิ น งานระหว่ า งองค์ ก รเกษตรกร เกษตรกร
สถาบั นการศึกษา และหน่ ว ยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ คาปรึกษาและข้อแนะนาแก่
เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีการจัดประชุมในปีงบประมาณ 2560 รวมทั้งสิ้น 2
ครั้ง โดยมีนายประสิทธิ์ บุญเฉย เป็นประธานคณะทางานพืช
1. ประชุมคณะทางานพืช ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์ อบต.บางแม่นาง) อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
คณะทางานได้ร่วมพิจารณา
- การแจกพันธุ์ทุเรียนจันทบุรี 1-9 จานวน 999 ต้น โดยจะมอบให้เกษตรกรที่สนใจปลูก
ทุเรียน ซึ่งรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 2 ได้ดาเนินการส่งเรื่องขอพันธุ์ทุเรียนจากศูนย์วิจัยพืช
สวนจันทบุรี จานวน 125 ต้น และสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ดาเนินการส่งหนังสือขออนุเคราะห์พันธุ์ทุเรียน
จากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร หนังสือที่ สภจ.นบ 0104/30 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560
- โครงการพัฒนาเครือข่ายมะม่วงยายกล่าสู่ GI โดยผู้เข้าร่วมโครงการอาเภอละ 5 คน
และสมาชิกรวมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งหมด 60 คน จะดาเนินโครงการช่วงเดือนพฤษภาคม
- มิถุนายน 2560 โดยให้สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีประสานเรื่องประวัติมะม่วงยายกล่า วิทยากร การ
ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และเขียนโครงการในการดาเนินกิจกรรมต่อไป
2. ประชุมคณะทางานพืช ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง
ประชุมสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์ อบต.บางแม่นาง) อาเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี คณะทางานได้ร่วมพิจารณา
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรร่วมกลุ่มปลูกข้าวคุณภาพ พันธุ์กข.43 ขาย
เป็นข้าวสาร โดยซึ่งมีการวางแผนการตลาดรองรับให้กับเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ
- สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีร่วมกับ มสธ.นากลุ่มเกษตรอินทรีย์จังหวัดนนทบุรี ตาบล
บางใหญ่ เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับความรู้ในการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกรรม 4.0 จานวน 30 คน ใน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้นอกโรงเรียนตาบลบางใหญ่ อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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3. การประชุมคณะทางานปศุสัตว์และประมง
คณะทางานปศุสัตว์และประมง ดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ประสานนโยบายและการดาเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร
สถาบั นการศึกษา และหน่ ว ยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ คาปรึกษาและข้อแนะนาแก่
เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีการจั ดประชุมคณะทางานฯ ในปีงบประมาณ 2560
รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีนายสอาด เมี้ยนแม้น เป็นประธานคณะทางานปศุสัตว์
การประชุมคณะทางานปศุสัตว์และประมง ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ
ห้ องประชุ มส านั กงานสภาเกษตรกรจั ง หวั ดนนทบุรี คณะทางานได้ร่ ว มพิจ ารณาโครงการสั มมนาเครือ ข่า ย
พัฒนาการผลิตและการตลาดแพะนมภาคกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หารือรายละเอียดให้สอดคล้อง
กับ กิจ กรรม เพื่อขั บ เคลื่ อนโครงการต่อ ไป ซึ่งที่ ประชุมได้ รับทราบกาหนดการจั ดงานวัน แพะแห่ ง ชาติ และ
ปรึกษาหารือการดาเนินกิจกรรมในงานวันแพะแห่งชาติมอบสมาคมแพะนมไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
หลั ก 3 กิจ กรรม ได้แก่ สร้ างเครื อข่าย สนับสนุ นงานวิช าการและส่ งเสริมผลิ ตภั ณฑ์จากแพะนม เพื่อแสดง
ศักยภาพของจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีโรงนมพระราชทาน แหล่งเรียนรู้และแพะพันธุ์ดี สาหรับนิทรรศการและโครงการ
จัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบลเป็ นเกษตรอุตสาหกรรม เชื่อมโยงกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากแพะนมสภา
เกษตรกรจังหวัดและสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร่วมดาเนินการ
การประชุมคณะทางานปศุสัตว์และประมง ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ
ห้องประชุมสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คณะทางานได้ร่วมพิจารณารายละเอียดการจัดกิจกรรมในงาน
วันแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ตาบลบางกะดี อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่ง
มติที่ประชุมมอบหมายให้สานักงานประสานการประชุมเครือข่ายแพะนม (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะ
นมบ้านเกาะดอน) ประสานการประชุมคณะทางานปศุสัตว์และประมง ครั้งที่ 2/2560 พร้อมทั้งจัดนิทรรศการใน
รูปแบบของแพะนมจังหวัดนนทบุรี เพื่อเชื่อมโยงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากแพะนมและแสดงศักยภาพของจังหวัด
นนทบุรีซึ่งมีโรงนมพระราชทาน แหล่งเรียนรู้และแพะพันธุ์ดี
การประชุมคณะทางานปศุสัตว์และประมง ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560
ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ตาบลบางกะดี อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี คณะทางานได้ร่วมพิจารณา
“เรื่องแพะไทยก้าวสู่ 4.0” ในงานวันแพะแหง่ชาติ ครั้งที่ 14 การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงแพะ
เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมฮาลาลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
กรมปศุสัตว์ได้เตรียมเปิดเวทีแสดงผลงานด้านวิชาการ เช่น การให้ความรู้ผ่านนิทรรศการ วิธีปรุงอาหารและทา
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ คือ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับกลุ่ม
อาชีพผู้เลี้ยงแพะในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน เพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศผู้ผลิตแพะรายใหญ่ในตลาดอาเซียน รวมถึง
คณะทางานได้ร่วมพิจารณากระบวนการ และมาตรฐานการรับน้านมดิบขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยด้านอาหารเป็นสิ่งที่มีความสาคัญและจะทวีความสาคัญมาก
ยิ่งขึ้น อ.ส.ค. มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่สามารถให้ความรู้ให้คาแนะนาแก่เกษตรกร ทาให้ อ.ส.ค. มีน้านมดิบที่ได้
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มาตรฐานความปลอดภัย เข้าสู่กระบวนการแปรรูปที่ทันสมัยได้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งตรงตามนโยบายของรัฐบาล
ที่ให้ดูแลกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน สอดคล้องกับคณะทางานปศุสัตว์และประมงที่
สนใจในเรื่องกระบวนการและมาตรฐานการรับน้านมดิบและมุ่งเน้นพัฒนาน้านมดิบที่มีอยู่ในจังหวัดนนทบุรีให้มี
คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดที่ประชุมฯ จึงมีมติให้จัดประชุมคณะทางานปศุสัตว์และประมงครั้งต่อไป
ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ตาบลมิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อนาความรู้มา
ใช้พัฒนากระบวนการผลิตน้านมและนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม
แพะต่อไป
การประชุมคณะทางานปศุสัตว์และประมง ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560ณ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ถนนมิตรภาพ ตาบลมิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีเพื่อ
ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการจัดการฟาร์ม มาตรฐานการรับซื้อน้านมดิบและการควบคุมคุณภาพน้านม
ดิบ พร้อมทั้งศึกษาดูงานกระบวนการผลิต มุ่งเน้นให้ได้ความรู้ความชานาญและประสบการณ์เพิ่มเติม สอดคล้อง
กับโครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อนาความรู้ที่ได้รับไป
พัฒนาอาชีพในด้านปศุสัตว์ต่อไป

4. การประชุมคณะทางานทรัพยากรดิน น้าและวิสาหกิจชุมชน
คณะทางานทรัพยากรดิน น้าและวิสาหกิจชุมชน เป็นการปฏิบัติงานตามแผนงานนโยบายของ
สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและสอดคล้องกับงบประมาณ 2560 โดยดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ในการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ประสานนโยบายและการดาเนินงานระหว่างองค์กร
เกษตรกร เกษตรกร สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้คาปรึกษาและ
ข้อแนะนาแก่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีการจัดประชุมในปีงบประมาณ 2560
รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยมีนายสมเจตน์ กลัดเล็ก เป็นประธานคณะทางานทรัพยากรดิน น้าและวิสาหกิจชุมชน
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1. ประชุมคณะทางานทรัพยากรดิน น้าและวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันจันทร์
ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์ อบต.บาง
แม่นาง) อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี คณะทางานได้ร่วมพิจารณา
การแปรรูปผลผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การปรับปรุงบารุงดินให้มีคุณภาพดี เสนอให้
มีต้นแบบหนึ่งจุดที่ดาเนินการแปรรูปสินค้าเกษตร เพิ่มมูลค่าผลผลิต เช่น การแปรรูปข้าวสาร
- การซื้อ/ขายข้าวสารในห้างสรรพสินค้าเกษตรกรควรจะแปรรูปข้าวในรูปแบบต่างๆ ทา
ให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่มากขึ้น เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการความสะดวกสบาย ความแปลกใหม่ และรักสุขภาพ
2. ประชุมคณะทางานทรัพยากรดิน น้าและวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันศุกร์ที่
22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์ อบต.บาง
แม่นาง) อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี คณะทางานได้ร่วมพิจารณา
การป้องกันภัยพิบัติจากอุทกภัย เพื่อให้เกษตรกรได้รับรู้และรับมือกับสถานการณ์ได้
และโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จะจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในแต่ละอาเภอ ปลูกในที่เป็นสาธารณะ
ประโยชน์ เช่น มะขาม ขี้เหล็ก เป็นต้น
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