
รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการฟื้นฟูวิถีเกษตรอินทรีย์ สร้างอาหารที่ยั่งยืน เพื่อพ้ืนที่อาหารปลอดภัย จ.นครสวรรค์ 

 
การนำเสนอผลการดำเนินงานในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 

ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 

 

1. ความเป็นมา     
  เกษตรอินทรีย์  คือระบบการผลิตที ่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมรักษาสมดุลของธรรมชาติและความ
หลากหลายของทางชีวภาพโดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยา ที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการใช้สาร
สังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนต่าง ๆ ตลอดจนไม่ใช้พืชหรือสัตว์ที่เกิดจากการ
ตัดต่อทางพันธุกรรมที่อาจเกิดมลพิษในสภาพแวดล้อม เน้นการใช้อินทรีย์วัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด 
และ ปุ๋ยชีวภาพในการปรับปรุงบำรุงให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสามารถ ต้านทานโรค
และแมลงด้วยตนเอง รวมถึงการนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ด้วย ผลผลิตที่ได้จะปลอดภัยจาก
สารพิษตกค้างทำให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคและไม่ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมอีกด้วย (กรมวิชาการ
เกษตร) 
  เกษตรอินทรีย์  คือ การทำการเกษตรที่เลียนแบบธรรมชาติ เป็นการทำการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีใด ๆ 
หัวใจของการทำการเกษตรอินทรีย์อยู่ที่ดิน กระบวนการปรับปรุงดินที่ตายแล้วคืนสู่ดินมีชีวิต จะไม่มีความ
ยากลำบากใด ๆ เลยต่อเกษตรกรที่มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเปลี่ยนจากเกษตรกรรมอันมืดมน มาสู่เกษตรกรรมที่
รุ่งเรือง ก้าวหน้า และมีสุขภาพพลานามัย หรือคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
ทำให้การเปลี่ยนแปลงตามปกติ เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด เมื่อปฏิบัติไปได้สักระยะหนึ่ง เมื่อดินได้
ถูกปรับสภาพแล้ว ผลผลิตของเกษตรอินทรีย์จะผิดไปจากเกษตรกรรมเคมีโดยสิ้นเชิง คือ รสชาดอร่อย เก็บไว้ได้
นาน น้ำหนักดี สีสวย ไร้สารพิษ ปราศจากอันตรายต่อชีวิตผู้ผลิต และผู้บริโภค ผลไม้บางชนิด และหลายชนิด 
เมื่อดินถูกปรับสภาพจะทำให้ผลผลิตดกตลอดปี เศรษฐกิจดีกว่าเก่า ปัญหาโรคแมลงศัตรูพืชจะลดลง เพราะ
จุลินทรีย์จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ภูมิต้านทานธรรมชาติ ใบอ่อนของพืชจะไม่ถูกทำลาย ใบแก่ที่ขาดภูมิต้านทาน
ธรรมชาติอาจถูกทำลายจากศัตรูพืชบ้าง 
  การพัฒนาระบบการผลิตไปสู่แนวทางเกษตรผสมผสานที่มีความหลากหลายของพืชและสัตว์พัฒนา
ระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองในเรื่องของอินทรียวัตถุและธาตุอาหารภายในฟาร์มฟื้นฟูและรักษาคว ามอุดม

องค์กรรับทุน: สถาบันพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง จ.นครสวรรค์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: วีรชัย เตจ๊ะ 
ผู้จัดการโครงการ วีรชัย เตจ๊ะ 
คณะทำงาน จ.นครสวรรค์ 
องค์กรรับทุน: สถาบันพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง จ.นครสวรรค์ 
ระยะเวลาโครงการ:  ระยะ 2 เดือน (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 –  31 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครสวรรค์ 
งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 



สมบูรณ์ของดินด้วยอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสดอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทรัพยากรในฟาร์มมา
หมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในฟาร์มและและความยั่งยืนของระบบนิเวศ
โดยรวมป้องกันและหลีกเลี ่ยงการปฏิบัติที ่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ ่งแวดล้อมสนับสนุนระบบการผลิตและ
กระบวนการจัดการทุกขั้นตอน ที่คำนึงถึงหลักมนุษยธรรมยึดหลักการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปที่
เป็นวิธีการธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด“ กระบวนการผลิตนั้น ไม่มี
การใช้ สารเคมีสังเคราะห์ และ มีการพยายามป้องกันการปนเปื้อนสารเคมี จากสภาพแวดล้อม อย่างดีที่สุด 
เท่าที่สามารถทำได้ ซึ่ง จะทำให้ ผลผลิตนั้น มีความปลอดภัย ต่อผู้บริโภค มากที่สุด  ( เมื่อเปรียบเทียบ กับ 
ผลิตภัณฑ์ทั่วไป)  อีกทั้งกระบวนการผลิตนี้  ยังมีการปฏิบัติตามแนวทาง  ในการอนุรักษ์   และฟื้นฟูสภาพนิเวศ
การเกษตร และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วย” 
  จังหวัดนครสวรรค์ถือเป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงปากท้องของคนในภูมิภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง
ตอนบน ที่ผ่านมามีกลุ่มเกษตรกรที่หันมาทำเกษตรอินทรีย์แทนการใช้สารเคมีอย่างมากมาย แต่ยังไม่มีการ
รวบรวมข้อมูลของกลุ ่มต่างๆทั่วจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลและศูนย์เรียนรู้ให้กับคนในจังหวัด
นครสวรรค์ ทางทีมทำงานจึงมีเป้าประสงค์เพ่ือจะรวบรวมข้อมูลและกุล่มเกษตรกรต่างๆทั้ง 15 อำเภอ เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนนครสวรรค์ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์  

1.1 เพื่อรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่
สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่นครสวรรค์ 

1.2 เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับจังหวัดนครสวรรค์ 
 

3. เป้าหมายการพัฒนา 
      เกิดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือร่วมกัน (Data Center) 
 
4. ผลผลิต 

4.1 ชุดข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่สอดคล้อง
กับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่ จ.นครสวรรค์ 

4.2 ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และแนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู ้ที่
นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับ จ.นครสวรรค์ 
 
5. แนวทางดำเนินงาน  

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา และรวบรวบข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา 
ความต้องการของพ้ืนที ่

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา และจัดทำแนวทางการพัฒนาและ
ขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

2.1 จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา 
2.2 วิเคราะห์และกำหนดกรอบประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยและพัฒนาทั้งพ้ืนที่ 
2.3 ทวนสอบข้อมูลเพื่อเพ่ิมความสมบูรณ์กับพ้ืนที่  



2.4 จัดทำยุทธศาสตร์และแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ ที่นำไปสู่
การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 
 
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน 
2.1 ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม 
พฤศจิกายน 63 ธันวาคม 63 - 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา และรวบรวบข้อมูล
ทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ 
และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการ
ของพ้ืนที ่

10 พฤศจิกายน  - 

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ 
องค์ความรู ้ สถานการณ์ปัญหา และ
จัดทำแนวทางการพัฒนาและขยายผล
นวัตกรรม องค์ความรู ้ที ่นำไปสู ่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

27 พฤศจิกายน  - 

     2.1  จ ัดหมวดหม ู ่  องค ์ความรู้  
สถานการณ์ปัญหา 

27 พฤศจิกายน  - 

     2.2 วิเคราะห์และกำหนดกรอบ
ประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ทั้งพ้ืนที ่

27 พฤศจิกายน  - 

     2.3 ทวนสอบข้อมูลเพื่อเพิ่มความ
สมบูรณ์กับพ้ืนที่  

 8 ธันวาคม - 

    2.4 จ ัดทำยุทธศาสตร ์และแผน
บูรณาการเพื ่อพัฒนาและขยายผล
นวัตกรรม องค์ความรู ้ที ่นำไปสู ่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

 8 ธันวาคม - 

 
 
2.2 ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

2.2.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวจังหวัดนครสวรรค์ 
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์การพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์ 

วิสัยทัศน์การพัฒนา 
จังหวัดนครสวรรค์ถือเป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงปากท้องของคนในภูมิภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง

ตอนบน ที่ผ่านมามีกลุ่มเกษตรกรที่หันมาทำเกษตรอินทรีย์แทนการใช้สารเคมีอย่างมากมาย แต่ยั งไม่มีการ



รวบรวมข้อมูลของกลุ ่มต่างๆทั่วจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลและศูนย์เรียนรู้ให้กับคนในจังหวัด
นครสวรรค์ ทางทีมทำงานจึงมีเป้าประสงค์เพ่ือจะรวบรวมข้อมูลและกุล่มเกษตรกรต่างๆทั้ง 15 อำเภอ เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลและพลักดันให้เป็นนโยบายระดับจังหวัดเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อคนนครสวรรค์ต่อไป 

เป้าประสงค์ของโครงการ    
1. เพื ่อรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู ้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่

สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ(เกษตรอินทรีย์)ของจังหวัดนครสวรรค์ 
2. เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การนำไปใช้

แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในจังหวัดนครสวรรค์ 

ตัวช้ีวัด 
1. เกิดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือร่วมกันในด้านเกษตร

อินทรีย์   (Data Center) 
2.เกิดคณะทำงานด้านเกษตรอินทรีย์ จ.นครสวรรค์ เพื่อรวบรวมข้อมูล นวัตกรรม รวมถึงการพัฒนากลุ่ม

เกษตรกรในจ.นครสวรรค์ 
3. ผลักดันให้เกษตรอินทรีย์เป็นนโยบายระดับจังหวัดนครสวรรค์ 
4. เกิดตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ในระดับจังหวัดนครสวรรค์และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

กลยุทธ 
-การขับเคลื่อนเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ จ.นครสวรรค์ทุกระดับ(หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด) 
-มาตรฐานกลาง ของเกษตรอินทรีย จ.นครสวรรค์ 
-การทำตลาดกลาง ของเกษตรอินรีย์ 
-ประชาสัมพันธ์เครือข่าย เกษตรอินรีย์ จ.นครสวรรค์ให้เป็นที่รู้จัก ในวงกว้างข้ึน 

 
ผลผลิต ที่เป็นรูปธรรมท่ีคาดว่า (เป็นไปได้) จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ    
1. ชุดข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่สอดคล้องกับ

ประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านเกษตรอินทรีย์ จ.นครสวรรค์ 
2. ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และแนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การ

นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ด้านเกษตรอินทรีย์ จ.นครสวรรค์ 
 
2) ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนครสวรรค์ 

ขนาดพื้นที่  ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศ มีระยะทางจากกรุงเทพฯ ทางถนน 237
กิโลเมตร หรือระยะทางตามทางรถไฟ 250 กิโลเมตร พื้นที่ของจังหวัด 9,597.677 ตารางกิโลเมตร หรือ 
5,998,548 ไร่   

อาณาเขตการปกครอง จังหวัดนครสวรรค์จัดรูปแบบการปกครองตามลักษณะการปกครอง
ส่วนภูมิภาค โดยแบ่งออกเป็น 15 อำเภอ 1,432 หมู่บ้าน 128 ตำบล และจัดรูปแบบการปกครองตาม
ลักษณะการปกครองท้องถิ ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 21 แห่ง 
(เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 18 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนตำบล  
121 แห่ง 



 ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร เป็นที่ราบประมาณ 3 ใน 4
ของพื้นที่จังหวัด มีแม่น้ำสายสำคัญคือ แม่น้ำปิง แม่น้ำยม และ แม่น้ำน่าน ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำ
เจ้าพระยา ผ่านช่วงกลางของจังหวัด สภาพภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด มีภูเขา
สลับซับซ้อนและเป็นป่าทึบ  
พื้นที่ป่าของจังหวัดเป็นสภาพป่าที่เชื่อมโยงติดต่อกับป่าห้วยขาแข้งของจังหวัดอุทัยธานี ป่าทึบของ
จังหวัดตากที่เชื่อมโยงไปถึงป่าทุ่งใหญ่นเรศวรของจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนด้านตะวันออกของจั งหวัด 
เป็นพื้นที่ราบลาดเทติดต่อกับเทือกเขาเพชรบูรณ์  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด เป็นที่ราบค่อนข้าง
เรียบแคบบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโดยเฉพาะตอนกลางของจังหวัด สภาพพื้นที่ทางทิศตะวันตก และทิศ
ตะวันออก  มีลักษณะเป็นแบบลอนลูกคลื่น ยกตัวขึ้นจากตอนกลางของจังหวัด 

ลักษณะภูมิอากาศ มีลักษณะอากาศร้อนชื้น มีช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งที่เห็นชัดเจน ฤดูฝนได้รับ
อิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม และจะมีฝนตก
ชุกในเดือนกันยายน – ตุลาคม ส่วนฤดูหนาวได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วง
กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ และจะมีอากาศหนาวเย็นในช่วงปลายเดือนธันวาคม – 
กลางเดือนมกราคม  โดยสภาพภูมิอากาศของจังหวัดนครสวรรค์ สัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝนในแต่ ละปี 
หากปีใดปริมาณน้ำฝนมากกว่า 1,200 มิลลิเมตรต่อปี จะเกิดปัญหาน้ำท่วม ถ้าปริมาณฝนต่ำกว่า 1,000 
มิลลิเมตรต่อปี จะประสบปัญหาฝนแล้ง ทั้งนี้สืบเนื่องจากสภาพพื้นที่ของจังหวัดที่มีลักษณะคล้ายท้อง
กระทะ หรือผีเสื้อกางปีกบิน 

 
3) การวิเคราะห์ SWOT ของจังหวัดนครสวรรค์ 

  S(Strengths):จุดแข็ง 
  -มีกลุ่มเกษตรอินทรีย์อยู่ทุกอำเภอ 
  -มีศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ของหลายๆหน่วยงานอยู่ทุกอำเภอ 
  -มีเป้าหมายผลักดันให้เรื่องเกษตรอินทรีย์เป็นนโยบายของจังหวัดร่วมกัน 
  -เกษตรกรมีองค์ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ที่ชัดเจนและหลากหลายสาขา 
  -สภาพพ้ืนที่ของจังหวัดเหมาะกับการทำการเกษตรและการค้าขาย 
 W(Weknesses):จุดอ่อน 
  -การรวมกลุ่มเกษตรกรในระดับจังหวัดยังไม่ชัดเจน 
  -นิยามาความหมายของเกษตรอินทรีย์ ของแต่ละกลุ่มยังไม่ตรงกัน 
  -เวทีแลกเปลี่ยนระหว่างเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ ยังน้อยและไม่ต่อเนื่อง 
 
 O(Opportunities):โอกาส 

-มีหน่วยงานราชการทั้งระดับจังหวัดและส่วนการหนุนเสริมในการผลักดันให้เรื ่อง
เกษตรอินทรีย์นโยบายของจังหวัด 

-มีสถาบันการศึกษาในจังหวัด สนับสนุนเรื่องวิชาการที่เอื้อต่อการผลักดันนโยบาย
เรื่องเกษตรอินทรีย์ให้เป็นนโยบายระดับจังหวัด 

-มีโครงการ(สสส. พอช. สช.) ที่หนุนเสริมและผลักดันให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนและ
ผลักดันให้เกิดนโยบายเกษตรอินทรีย์ ระดับจังหวัดนครสวรรค์ 

 



T(Threats): อุปสรรค ข้อจากัด 
-การเจอกันของกลุ ่มเกษตรอินทรีย์ในการวางเป้าหมายการทำงานและผลักดัน

นโยบายยังไม่สม่ำเสมอ เท่าท่ีควร 
-นโยบายของหน่วยงานที่จะมาสนับสนุนให้เกิดการทำงานและผลักดันนโยบายเรื่อง

เกษตรอินทรีย์ ยังไม่แน่นนอนเท่าที่ควร 
 
4) ตำแหน่ง/จุดเน้นการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ 

1.ผลัดดันให้เกิดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือร่วมกัน
ในด้านเกษตรอินทรีย์   (Data Center) 

2.ผลักดันใหเ้กิดคณะทำงานด้านเกษตรอินทรีย์ จ.นครสวรรค์ เพ่ือรวบรวมข้อมูล นวัตกรรม รวมถึงการ
พัฒนากลุ่มเกษตรกรในจ.นครสวรรค์ 

3.ผลักดันให้เกษตรอินทรีย์เป็นนโยบายระดับจังหวัดนครสวรรค์ 
4.ผลักดันใหเ้กิดตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ในระดับจังหวัดนครสวรรค์และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 
2.2.2  ผลการรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความ

ต้องการทีส่อดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่นครสวรรค์ 
    1) แหล่งข้อมูล/ที่มาของข้อมูล 

ลำดับ หน่วยงาน ที่อยู่ ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร 
/e-mail 

1 มูลน ิธ ิการจ ัดการความร ู ้และเคร ือข ่าย
โรงเรียนชาวนา จ.นครสวรรค์ 

2/4 ม.2 ต.เขากะลา 
อ.พยุหะคีรี 
จ.นครสวรรค์ 

นพดล มั่นศักดิ์ 

2 สถาบันพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง จ.นครสวรรค์ 43/37 ม.9 ต.วัดไทร 
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

วีรชัย เตจ๊ะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) สถานภาพแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม เด่นสอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ของพ้ืนทีจ่ังหวัดนครสวรรค์ 

 

ลำดับ รายช่ือ
ตำบล 

ชื่อแหล่งเรียนรู้เด่น ชื่อผลงานเด่น/องค์
ความรู้/ภูมิปัญญา/

นวัตกรรม 

วิทยากรและผู้
ประสานงานใน

พื้นที่ 

ข้อมูลที่สามารถ
ติดต่อได้ 

1 ไกยชัย 
 

ศูนย์เรียนรู้เพื่อชุมชน
เศรษฐกิจชุมชน ตาม
รอยพ่อ 

การพัฒนาพันธุ ์ข ้าว
ท้องถิ่น/การอนุรักษ์
พ ืชท้องถ ิ ่น/เกษตร
อินทรีย์ 

นายมานพ เกตุศรี
เนียม 

75/1 หมู่ที่ 3             
บ้านใหม่เกยไชย, 
ตำบลเกยไชย อำเภอ
ชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์, 60120 
โทรศัพท์: 085 603 
4709 

2 วังซ่าน โรงเรียนชาวนา บ้าน
ธารมะยม ม.10 

การพัฒนาพันธุ์ข้าว/
เกษตรทฤษฎีใหม ่

น า ย ณ ร ง ค ์  แ ร ง
กสิกร 

113 หมู ่ที ่ 10 บ้าน
ธารมะยม, ตำบลวัง
ซ่าน อำเภอแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์ , 
60150 
โทรศัพท์: 081 037 
3563 

3 หูกวาง ศูนย ์ เร ียนร ู ้ เกษตร
พอเพียง 

การพัฒนาพันธุ์ข้าว/
เกษตรทฤษฎีใหม ่

นายบุญลือ จันทร
รังษ ี

ศูนย์เรียนรู ้ตำบลหู
กวาง อ.บรรพตพิสัย 

4 ฟาร์มฝัน
ปันสุข 
ตลาดนัด
คนรัก
อินทรีย์ 

ตลาดอินทรีย์ ตลาดกลางขายของ
อินทรีย์ จ.นครสวรรค ์

นายธาวิต ฉายแสง
มงคล 

ซ.ธรรมเกษร4 ถ.
มาตุลี13 ต.ปากน้ำ
โพ อ.เมือง จ.
นครสวรรค์ 
โทรศัพท0์8692929
58 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



3) ผลการสอบทานข้อมูลเพื่อกำหนดประเด็นร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ 
จังหวัด นครสวรรค์  

 

จังหวัด ปัญหาและความต้องการ รายละเอียดปัญหา/สาเหตุ กลุ่มเป้าหมาย 
นครสวรรค์ -การเจอก ันของกล ุ ่ ม เกษตร

อินทรีย์ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทาง 
องค ์ความร ู ้ และตลาด ย ั ง ไม่
ต่อเนื่อง  
 

-เนื่องจาก จ.นครสวรรค์ เป็น
แหล ่ ง ผ ล ิ ต อ าหา รและมี
เกษตรกรทำเกษตรอินทร ีย์
ขนาดใหญ่ของภูมิภาค มีความ
พยายามที ่จะรวบรวมกลุ่ม
เกษตรกรอินทรีย์ในจังหวัด 
เพื ่อจะรวมกลุ ่มและทำเป็น
นโยบายครัวอินทรีย์ของพื้นที่ 
อยู่เป็นระยะๆ แต่ยังไม่สำเร็จ 
จนเป็นจุดเริ ่มต้นของการทำ
เรื่อง เกษตรอินทรีย์และความ
มั่นคงทางอาหารในระดับ  
จ.นครสวรรค์   

-กลุ ่มเกษตรเกษตรอินทรีย์ใน
จังหวัดนครสวรรค์ 

-การนิยามความหมายของ คำว่า 
เกษตรอ ินทร ีย ์  และ อาหาร
ปลอดภัย ของแต่ละกลุ ่มย ังไม่
เท่ากัน 

-แต่ละกลุ่มเกษตรอินทรีย์ใน
จังหวัดนครสวรรค์ยังม ีการ
น ิยามเกษตรอินทร ีย ์ย ังไม่
ตรงกัน 

-กลุ ่มเกษตรเกษตรอินทรีย์ใน
จังหวัดนครสวรรค์ 

-ยังไม่มีภาคีดา้นสถาบนัการศึกษา 
ที่คอยสำนบัสนุน การทำงานดา้น
วิชาการ   

-แต ่ ล ะหน ่ วย ง านทำ ง าน
ส่งเสริมให ้เก ิดกล ุ ่มเกษตร
อินทรีย์ในพื ้นที ่ยังทำงานไม่
เช ื ่อมประสานให้เป ็นเร ื ่อง
เดียวกัน 

สถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมเรื่อง
เกษตรอินทรีย์ 

 

 
4) ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที ่นำไปสู่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ของภาคีภาคประชา
สังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่  
 -จับเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนให้กับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ โดยการใช้วิธี เพื่อนเยี่ยมบ้านเพื่อน เพื่อให้แต่ละ
กลุ่มได้เห็นการทำงานของกลุ่มอื่นๆ บ้าง( 3 เดือนครั้ง) 

-กำหนด นิยามความหมายและหลักการของคำว่า เกษตรอินทรีย์ ของ จ.นครสวรรค์ร่วมกัน เพ่ือให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด 

-เชิญ สถาบันวิชาการใน จ.นครสวรรค์เข้ามาเป็นทีมทำงานด้านวิชาการ และหาภาคีเครือข่าย ที่มีแนว
ร่วมในการทำงานด้านเกษตรอินทรีย์เพ่ิมเติม 

 



4.1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา ทุนและศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การนำไปใช้
แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ระดับจังหวัด ในประเด็นเกษตรอินทรีย์ ของภาคี
ภาคประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 
 

ปัญหา 
รายละเอียด

ปัญหา/
สาเหตุ 

กลุ่มเป้าหมาย/               
ผู้ประสบปัญหา/               
ผู้ร่วมแก้ปัญหา 

แนวทาง
แก้ปัญหา 

คำถามวิจัย/
พัฒนา 

ข้อมูลสนับสนนุ 
ทุนและ
ศักยภาพ 

นวัตกรรม/
แหล่งเรียนรู ้

-การเจอกันของ
กลุ่มเกษตร
อินทรีย์ เพื่อ
แลกเปลีย่น
แนวทาง องค์
ความรู้และตลาด 
ยังไม่ต่อเนื่อง  
 

-เนื่องจาก  
จ.นครสวรรค์ 
เป็นแหล่งผลิต
อาหารและมี
เกษตรกรทำ
เกษตรอินทรีย์
ขนาดใหญ่
ของภูมิภาค  
มีความ
พยายามที่จะ
รวบรวมกลุ่ม
เกษตรกร
อินทรีย์ใน
จังหวัด เพื่อ
จะรวมกลุ่ม
และทำเป็น
นโยบายครัว
อินทรีย์ของ
พื้นที่ อยู่เป็น
ระยะๆ แต่ยัง
ไม่สำเร็จ จน
เป็นจุดเริ่มต้น
ของการทำ
เรื่อง เกษตร
อินทรีย์และ
ความมั่นคง
ทางอาหารใน
ระดับ จ.
นครสวรรค์   

-กลุ่มเกษตร
เกษตรอินทรีย์ใน
จังหวัด
นครสวรรค ์

-จับเวทีพูดคุย
แลกเปลีย่น
ให้กับกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ 
โดยการใช้วิธี 
เพื่อนเยี่ยม
บ้านเพื่อน 
เพื่อให้แต่ละ
กลุ่มได้เห็น
การทำงาน
ของกลุ่มอื่นๆ
บ้าง( 3 เดือน
ครั้ง) 

-แนวทางในการ
พัฒนากลุ่ม
เกษตรอินทรีย์
กลุ่มต่างๆในจ.
นครสวรรค์ให้มี
แนวทางการ
ทำงานใน
ทิศทางเดียวกัน 

-องค์ความรู้
ในการทำ
เกษตรอินทรีย์
ของกลุ่มต่างๆ 
-มีหน่วยงาน
ของรัฐ
สนับสนุน 

-ศูนย์เรียนรู้
เร ื ่องเกษตร
อินทร ีย ์ของ
กลุ่มต่างๆ 

- ก า ร น ิ ย า ม
ความหมายของ 
ค ำ ว ่ า  เ ก ษ ต ร
อ ิ น ท ร ี ย ์  แ ล ะ 
อาหารปลอดภัย 
ของแต่ละกลุ่มยัง
ไม่เท่ากัน 

-แ ต ่ ล ะ ก ลุ่ ม
เกษตรอินทรีย์
ใ น จ ั ง ห วั ด
นครสวรรค์ยัง
ม ี การน ิยาม
เกษตรอินทรีย์
ยังไม่ตรงกัน 

-กลุ่มเกษตร
เกษตรอินทรีย์ใน
จังหวัด
นครสวรรค ์

-กำหนด 
นิยาม
ความหมาย
และหลักการ
ของคำว่า 
เกษตรอินทรีย์ 
ของ  

นิยามเกษตร
อินทรีย์ของ
กลุ่มเกษตร
อินทรีย์
นครสวรรค ์

-ระยะเวลา
ของการทำ
เกษตรอินทรีย์
ของแต่ละ
กลุ่ม 
-ความเข้าใจ
ในเกษตร

-ศูนย์เรียนรู้
เร ื ่องเกษตร
อินทร ีย ์ของ
กลุ่มต่างๆ 



จ.นครสวรรค์
ร่วมกัน เพื่อให้
เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้ง
จังหวัด 

อินทรีย์ของ
แต่ละกลุ่ม 

-ยังไม่มีภาคีด้าน 
สถาบันการศึกษา 
ที่คอยสำนับสนุน 
การทำงานด้าน
วิชาการ   

-แต่ละ
หน่วยงาน
ทำงาน
ส่งเสริมให้เกิด
กลุ่มเกษตร
อินทรีย์ใน
พื้นที่ยัง
ทำงานไม่
เชื่อมประสาน
ให้เป็นเรื่อง
เดียวกัน 

สถาบันการศึกษา
ที่ส่งเสรมิเรื่อง
เกษตรอินทรีย ์

เชิญ สถาบัน
วิชาการใน จ.
นครสวรรค์เข้า
มาเป็นทีม
ทำงานด้าน
วิชาการ  
-หาภาคี
เครือข่าย ท่ีมี
แนวร่วมใน
การทำงาน
ด้านเกษตร
อินทรีย์
เพิ่มเตมิ 

-จุดร่วมการ
ทำงานของ
สถาบันการศึก
ษาเรื่องเกษตร
อินทรีย์คืออะไร 

-มีคณะ
อาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญใน
เรื่องเกษตร
อินทรีย์ 
-ทุนวิจัย/
โครงการเรื่อง
เกษตรอินทร ์

-ศูนย์เรียนรู้
ของมหาลัย- 
-ผลงาน
วิชาการ/
ผลงานวิจัย 
 

 
 
4.2) แผนบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ 

ประเด็นเกษตรอินทรีย์ของภาคีภาคประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 
กิจกรรม ช่วงเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
-การขับเคลื่อนเครือข่าย 
 

พ.ค.-ก.ย.
63 

เก ิ ด เคร ื ่ อข ่ าย เกษตร
อินทรีย์ที ่ม ีการผลักดัน
น โยบาย เ ร ื ่ อ ง เ กษตร
อินทรีย์ให้เป็นนโยบาย
ระดับจังหวัดนครสวรรค์ 

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์
นครสวรรค์ 

-มาตรฐานกลาง ของเกษตรอินทรีย 
จ.นครสวรรค์ 
 

พ.ค.-ก.ย.
63 

- เ ก ิ ด ม าต ร ฐ านกลา ง 
เกษตรอินทรียนครสวรรค์ 

 

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์
นครสวรรค์ 

-การทำตลาดกลาง ของเกษตร
อินทรีย์ 
 

พ.ค.63 -เก ิดตลาดกลางเกษตร
อินทรีย์ จ.นครสวรรค์ 

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์
นครสวรรค์ 

 
 
 
 
 



4.4) รายช่ือคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์ของภาคีภาค
ประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ 

 1.นายวีรชัย เตจ๊ะ 
 2.นายนพดล มั่นศักดิ์ 
 3.นายสุชาติ โสวส 
 4.นายอนุชา แก้วกัณหา 
 5.นางสาวเกศรินทร์ มัทธทรัพย์ 
 6.นางสาวปฎิธรรม สำเนียง 
 7.นางสาวสายฝน เรือนอินทร์ 
 8.นางสาวอุบล พลูเพิ่ม  
 
4.5) ข้อมูลอ่ืน ๆ เพื่อการวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
      - ข้อมูลหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ 


