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	 1.	การเก็บอาหารทะเล	ควรเก็บไว้ ในตู้เย็น	
ที่มีอุณหภูมิต่ำๆ	ประมาณ	4-8	 c	 เพื่อยับยั้งการ
เจริญเติบโตของมัน	
	 2.	อาหารต้องปรุงให้สุก	 โดยเฉพาะสัตว์พวก
เปลือกแข็ง	 ต้องใช้ความร้อนสูงขึ้นและนานขึ้น		
อาหารสุกๆ	 ดิบๆ	 อาหารค้างมื้อ	 อหิวาตกโรค		
ชอบใช้เป็นที่เจริญพันธุ์	
	 3.	ภาชนะเครื่องครัวให้แยกอาหารดิบกับ
อาหารสุกจากกัน	 เพื่อลดการปนเปóôอนเชื้อจาก
อาหารดิบเข้าสู่อาหารสุก	
	 4.	ล้างมือก่อนและหลังอาหารทุกครั้ง		
	 5.	นำ้ดืม่ตม้ใหเ้ดอืดทกุครัง้	ถา้นำ้จากธรรมชาต	ิ
ให้เติมคลอรีนให้ ได้เข้มข้น	0.6-1.0	ppm	 เพื่อฆ่า
เชื้อที่มากับน้ำ	
	 6.	ขบัถา่ยในสว้มทีถ่กูสขุลกัษณะ	การขบัถา่ย	
ลงแหล่งน้ำธรรมชาติย่อมกระจายเชื้อโรคได้
รวดเร็ว	และล้างมือทุกครั้งที่ขับถ่าย	
	 สำหรบัขัน้ตอนการขนถา่ยสตัวน์ำ้	ลา้งสตัวน์ำ้	
การแปรรูปสัตว์น้ำที่ท่าเทียบเรือ	หรือสะพานปลา	
ตลอดจนการล้างทำความสะอาดท่าเทียบเรือ	
สะพานปลา	ที่ฉีดด้วยน้ำจากแหล่งธรรมชาติ	 (สูบ
จากใต้สะพาน)	ควรใช้น้ำสะอาดที่เติมสารคลอรีน
ตาม	 ในครั้งสุดท้ายเสมอ	 เพื่อลดการปนเปóôอนเชื้อ
โรคจากบริเวณดังกล่าว	 เมื่อทำการแปรรูปอาหาร
ทะเลในครั้งต่อไป		
	 ปัจจุบัน	 ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือประมง	
และสะพานปลา	ทั่วประเทศ	มี	735	แห่ง	เป็นของ
องคก์ารสะพานปลา	18	แหง่	กรมประมง	193	แหง่		
และเป็นของเอกชน	524	แห่ง	อย่างไรก็ดี	คำขวัญ
กระทรวงสาธารณสขุ	สมยักอ่นที่ใช	้ยงัคงศกัดิÏสทิธิÏ	
กับอหิวาตกโรคเสมอ	

	 กระทรวงสาธารณสุข	 สำนักระบาดวิทยา	
กรมควบคุมโรค	 รายงานว่า	 เกิดโรคอหิวาตกโรค	
ใน	 9	 จังหวัดของประเทศ	ส่วนใหญ่เกิดที่จังหวัด
ติดทะเล	หรือใกล้ทะเล	นนทบุรี	 เป็นจังหวัดหนึ่งที่
มีผู้ปÉวยด้วยโรคดังกล่าว	 เรามาทำความรู้จักโรคนี้
กันเพื่อป้องกันตนเองมิให้เกิดโรคห่านี่กัน	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 เชื้ออหิวาตกโรค	(Vibrio	cholerae)	เป็นเชื้อ
โรคที่พบได้ตามธรรมชาติ	 มันเกาะอยู่กับสาหร่าย
ทะเลบางชนิด	แพลงตอน	พวก	copepods	และ
สัตว์ทะเล	พวก	กุ้ง	ปู	ปลาหมึก	 เชื้ออหิวาตกโรค		
จึงติดขึ้นมากับสัตว์ที่เป็นอาหารของมนุษย์	 ใน
อุณหภูมิห้อง	มันจะอยู่ ได้	2-5	วัน	การล้างสัตว์น้ำ	
ด้วยน้ำธรรมชาติที่ปนเปóôอนเชื้ออหิวาตกโรคจาก
แหล่งน้ำบริเวณท่าเทียบเรือ	 สะพานปลา	ที่ชาว
ประมงขับถ่ายลงในน้ำ	 ทำให้เชื้ออหิวาตกโรค	
กระจายไปได้กว้างขวาง	ถ้าอยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า
อุณหภูมิห้องเล็กน้อย	การเจริญเติบโตเพิ่มจำนวน
ขึน้อยา่งรวดเรว็จนเขา้ขัน้เกดิโรคได	้เชือ้อหวิาตกโรค		
ถ้าอยู่ ในที่อุณหภูมิ	 55c	นาน	15	นาที	 ก็จะตาย	
สารเคมีที่ฆ่าเชื้อโรคนี้ ได้	คือ	กลุ่ม	phenolic	และ	
hypochlorite	ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงโรคนี้จะต้อง	
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	 มอืถอื.	08	18012519		

∫√√≥“∏‘°“√  
 บำรงุ	ไตรมนตรี	

√Õß∫√√≥“∏‘°“√   
 นงชนก	ตุม้ฉาย	

	 สวสัดคีรบัทา่นวฒุอิาสาธนาคารสมองทกุทา่น	จดหมายขา่วทีเ่หน็กำลงัอา่นอยูน่ี	้	
เป็นปีที่	 3	ฉบับที่	 9	กิจกรรมของศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมองนนทบุรี	 (ศว.นบ.)	 ใน

ฉบับนี้	 จะเป็นเรื่องของคณะอนุกรรมการด้านการเกษตรและสหกรณ์	 ที่ ได้นำพี่ๆ		

วุฒิอาสาฯ	 ร่วมกับ	 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	 (อบจ.)	 นนทบุรี	

ข้าราชการจังหวัดนนทบุรี	 และข้าราชการจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต	ิ (สศช.)	 ไปศกึษาดงูานดา้นการเกษตรและสหกรณ	์ภายใต้	
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเหนือ	 โดยนายก	 อบจ.	 นนทบุรี	 พ.ต.อ.	 ธงชัย		

เย็นประเสริฐ	 ได้ ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการศึกษาดูงานในครั้งนี้	 ศว.นบ.	

ขอขอบคุณมา	ณ	 โอกาสนี้ด้วย	นอกจากนั้นจะเป็นกิจกรรมของคณะอนุกรรมการ
ด้านการศึกษาฯ	ซึ่งอยู่ ในช่วงการประเมินผลโครงการพัฒนาเยาวชนฯ	ซึ่งเยาวชน

สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้	 สำหรับคณะอนุกรรมการด้านการแพทย์
และสาธารณสุข	และคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเมือง	ขณะนี้มีการเร่งประสาน

งานกับหน่วยงานต่างๆ	ซึ่งจะนำมารายงานในฉบับต่อไป		

สวัสดีครับ 

∑’Ëª√÷°…“  
 ทานตะวนั	แกลว้เขตการ	
	 เตชพล	ฐติยารกัษ์	
	 ไพโรจน์	โพธิวงศ์	
	 ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์	
	 ด้านนโยบายสาธารณะ	
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รายงานการประชุม  
คณะอนุกรรมการด้านการเกษตร

และสหกรณ์ ศว.นบ.  
ครั้งที่ 3/2552 

วนัที ่5 พฤศจกิายน 2552 เวลา 09.30-14.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดนนทบุร ี

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ 
ประชุมทราบ 
	 ประธานที่ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของ
คณะกรรมการศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมอง
นนทบุรี	(ศว.นบ.)	ด้านการเกษตรและสหกรณ์ว่า
จะดำเนินการในรูปของพี่เลี้ยง	 มีหน้าที่ ให้คำ
แนะนำและเป็นที่ปรึกษา	แผนงาน/โครงการด้าน
การเกษตรและสหกรณ์	 ของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ในจังหวัดนนทบุรี	
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 52		
	 ขอแก้ ไข	 วาระการประชุมที่	 1	 ข้อ	 1.13	
ประธานแจ้งข่าวการ	 Breedind	 ข้าวหอม	
Jasman	 rice	ของอเมริกา	 เป็น	ประธานแจ้ง
ข่าวการ	 Breeding	 ข้าวหอม	 Jasman	 rice	
ของอเมริกา	
 
ระเบยีบวาระที ่3 เรือ่งสบืเนือ่งจากการประชมุ  
ครั้งที่ 2/2552  
 ประธานที่ประชุมขอให้ผู้แทนเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	 ชี้แจงรายละเอียดการ

ดำเนินงาน	เพื่ออนุกรรมการร่วมกันให้คำแนะนำ
โครงการดังกล่าว	 ที่ประชุมมีมติให้หน่วยงาน
ต่างๆ	รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ	ดังนี้	
	 1.	สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี	 รับ	
ผิดชอบ	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	 2	 พัฒนาการ
บริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ	กลยุทธ์
ที่	 5	 แผนบูรณาการโครงการส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย	 ครบ
วงจร	
	 2.	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	 รับ	
ผิดชอบ	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	 2	 พัฒนาการ
บริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ	กลยุทธ์
ที่	 7	 แผนบูรณาการโครงการส่งเสริมความ	
เข้มแข็งการดำเนินธุรกิจตลาดและแปรรูปของ
กลุ่ม/องค์การเกษตรกร	
	 3.	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
นนทบุรี	 รับผิดชอบ	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	 3	
พัฒนาความรู้และความเข้มแข็งของเกษตรกร
และองค์กร	 กลยุทธ์ที่	 9	 แผนงานบูรณาการ
โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร	
	 4.	ธกส.	รบัผดิชอบ	ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี	่3	
พัฒนาความรู้และความเข้มแข็งแผนการและ
องค์กรเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง	กลยุทธ์ที่	10	แผนงานบูรณาการโครงการ
สร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร	
	
ระเบียบวาระที่ 4 ผลการประชุมกับเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 
	 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร	
ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	 ได้นำ
เสนอโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ปลูกครบวงจร	เป็นโครงการนำร่อง	ร่วมกับกลุ่ม

จดหมายข่าวธนาคารสมอง 11

	 ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์นายแพทยพ์นม	เกตมุาน	

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	

ศิริราชพยาบาล	ให้ความรู้ว่า	ถ้าสงสัยคนใกล้ชิด

คิดฆ่าตัวตาย	จะคุยและถามดูตามลำดับดังนี้	

	 1.	เมื่อพบว่า	มีอารมณ์ซึมเศร้า	
	 	 ถาม	ความซึมเศร้านั้นมากจนทำให้เบื่อ	

	 	 	 ชีวิตหรือไม่	

	 2.	ถ้าตอบว่า	ใช่		

	 	 ถาม	คิดอยากตายหรือไม่	

	 3.	ถ้าตอบว่า	ใช่	
	 	 ถาม	คิดจะทำหรือไม่	

	 4.	ถ้าตอบว่า	ใช่	

	 	 ถาม	คิดจะทำอย่างไร	

	 5.	ถ้าตอบ	วิธีทำ	

	 	 ถาม	เคยทำหรือไม่	

	 6.	ถ้าตอบว่า	เคย	
	 	 ถาม	ทำอย่างไร	

	 7.	ถ้าตอบ	วิธีทำ	
	 	 ถาม	มีอะไรยับยั้งใจ	จนทำให้ ไม่ลงมือทำ		

	 	 	 หรือหยุดความคิดนี้ ได้		

	 คำตอบสุดท้าย	จะเป็นอย่างไรล้วนแต่เป็น
ปัจจัยที่ป้องกันและช่วยให้เขายั้งคิดไม่ทำในครั้ง

ต่อไป	

7 คำถาม  
เพื่อช่วยชีวิต ผู้ที่คิดฆ่าตัวตาย 

เยาวชนเกิดความมั่นใจในตนเอง สามารถสร้างอาชีพ 
แก่ตนเองได้ คณะกรรมการจึงติดตามผลการดำเนินงาน
ของเยาวชน บางบัวทอง ซึ่งสามารถต่อยอดผลผลิต 

ได้เป็นอย่างดี วันที่ 13 ธันวาคม 2552 

หลังจากเยาวชนได้รับการอบรมหลากหลายวิชาชีพ 
ผู้ ใหญ่ใจดีก็ยังเพิ่มความรู้ซ้ำอีกครั้ง เพื่อให้เกิดทักษะ 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2552 ณ หมู่บ้านบางบัวทอง 

ประชาสัมพันธ์ ศว.นบ. คุณบำรุง ไตรมนตรี  
ดร.ฉวีวรรณ จันทรัตน์ คุณนงชนก ตุ้มฉาย  

ประธานอนุกรรมการ การศึกษาฯ ร่วมออกรายการ 
วิทยุกระจายเสียงกองทัพบก เพื่อเผยแพร่กิจกรรม 

ศว.นบ. ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
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วิสาหกิจชุมชน	ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว
ชุมชนบ้านไทรใหญ่	 ตั้งอยู่หมู่ที่	 5	 ต.ไทรใหญ่	
และสมาชกิ	สกต.ทีท่ำนาขา้วในทอ้งที	่ต.ไทรใหญ	่	
จ.นนทบุรี	 ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	3	พัฒนาความรู้และความ
เข้มแข้งเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กลยุทธ์ที่	 10	สร้าง
ความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร	ดำเนิน
ธุรกิจบริการสมาชิกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง		
โดย	สกต.	ซึ่งเป็นหน่วยงานสหกรณ์การเกษตร	
ประเภทหนึง่	มลีกูคา้เปน็สมาชกิของ	ธกส.	จะเปน็	
ผู้รับซื้อผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของโครงการ	 ใน
ราคาประกันของรัฐบาลบวกเพิ่มอีกร้อยละ	20	
	 อนุกรรมการฯ	 ได้มีข้อเสนอแนะให้	 สกต.	
ทำสัญญาชื้อขายกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	 ศูนย์	
ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านไทรใหญ่	
และสมาชิกทุกรายต้องขายผลผลิตให้กับ	 สกต.	
โดยขึ้นทะเบียบผู้ซื้อเป็นรายบุคคล	 และการ
ดำเนินงานตามโครงการจะมีระบบติดตาม	
	 อนกุรรมการฯ	ใหข้อ้คดิเหน็วา่	เปน็โครงการ	
ที่ดี	 ควรดำเนินการให้ครบวงจร	ตั้งแต่การผลิต	
การแปรรูป	และการตลาด	และเห็นว่า	 ราคาที่	
สกต.	 รับซื้อไม่ค่อยจูงใจ	 ควรให้ราคาสูงกว่านี้	
เนื่องจากเป็นการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	
	 ผอ.	ธกส.	นนทบรุ	ีคาดวา่ราคาทีร่บัซือ้จะสงู	
กว่าราคาประกันรายได้	 10,000	 บาท	 อย่าง
แน่นอน	(ประมาณตันละ	13,600	บาท)	
	 สหกรณจ์งัหวดันนทบรุ	ีชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุวา่	
โครงการดังกล่าวเกษตรกร	หมูที่	 5	ต.ไทรใหญ่	
ได้ปฏิบัติกันอยู่แล้ว	 เพียงแต่โครงการนี้	มีหน่วย
ราชการเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดอยู่	 เช่น	
เมล็ดพันธุ์ดี	การคัดเลือกข้าวดี	การตลาด	โดยมี	
สกต.	เปน็ผูร้บัซือ้ผลผลติทัง้หมด	คาดวา่จะสามารถ	

ขยายผลต่อไปในเฟสที่	3	และ	4	ได้	ซึ่งจะทำให้	
ต.ไทรใหญ่	 เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
ของจังหวัด	
	 อนุกรรมการฯ	 ควรมีการสืบทอดอาชีพ
การเกษตร	โดยใหม้ยีวุเกษตรกรเขา้รว่มโครงการฯ		
และควรจัดทำโครงการพืชชนิดอื่นด้วย	 เช่น		
ไม้ดอกไม้ประดับ	 ไม้ผล	และพืชสมุนไพร	โดยให้
โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก
ครบวงจร	เป็นโครงการนำร่องไปสู่พืชชนิดอื่น	
	 -ให้	 ธกส.	 และสำนักงานเกษตรจังหวัด	
สนับสนุนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ	 เพื่อรักษา	
สิ่งแวดล้อมโดยคัดเลือกต้นไม้ ให้เหมาะสมกับ
พื้นที่	
	 -เน้นการบูรณาการแผนงาน/โครงการของ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
		 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร	
ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	 ชี้แจง
ว่า	 ในปีงบประมาณ	2552	กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด	 เป็นเจ้าภาพในการบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ	 ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 จำนวน	 3	 กลุ่ม	
โครงการ	ได้แก่	
	 1.	โครงการพัฒนาการเกษตร	 โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
	 2.	โครงการตามแนวพระราชดำริฯ	
	 3.	โครงการส่งเสริมการผลิต/แปรรูปสินค้า
เกษตรตามระบบความปลอดภัยอาหาร	
	 สำหรับปีงบประมาณ	2552	 กำหนดไว้	 7	
กลุ่ม	โดยเพิ่ม	4	กลุ่ม	โครงการ	ดังนี้	
	 1.	โครงการผลิตพลังงานทดแทน	
	 2.	โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตร	
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คุณนงนุช กัณฑานนท์ คุณผ่องศรี เกษมสันต์ ณ อยุธยา 
ผู้เป็นวิทยากร แก่เยาวชนในโครงการฯ เพื่อถ่ายสารคดี

กิจกรรมของวุฒิอาสาธนาคารสมองนนทบุรี 

เมื่อเยาวชนได้รับความรู้ฝึกการปฏิบัติแล้ว  
มอบตระกร้าเห็ดไปเลี้ยงดูให้เกิดผลผลิต  
คนละ 1 ตระกร้า ดีใจแทนเยาวชนจริงๆ  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นอกจากมอบ 
งบประมาณให้ในการอบรมและเสริมศักยภาพ ฝึกทักษะ

เยาวชนเป็นอย่างดีแล้ว ยังส่งวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ  
ด้านการเพาะเห็ดในตระกร้า มาให้ความรู้ ความเข้าใจ 

แกเ่ยาวชน อำเภอบางบวัทอง ในวนัที ่13 กนัยายน 2552 

ผู้ ใหญ่ใจดีจากวุฒิอาสาธนาคารสมองนนทบุรี ร่วมใจกัน
ส่งเสริมศักยภาพฝึกทักษะเยาวชน อำเภอบางกรวย 

อำเภอบางใหญ่ อำเภอไทรน้อย ณ ศูนย์ กศน. บางกรวย 
(วัดแดง ประชาราษฎร์) วันที่ 6 กันยายน 2552 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ได้ ให้ผู้เชี่ยวชาญถ่ายทำสารคดีกิจกรรมของ 

วุฒิอาสาธนาคารสมองนนทบุรี เพื่อเป็นสารคดี 
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินีนาถ ออกอากาศทางทีวีช่อง 11 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นำผู้เชี่ยวชาญถ่ายสารคดี เพื่อเผยแพร่
กิจกรรมการอบรมเยาวชนเน้นการเกษตรกรรม 
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	 3.	 โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรการเกษตร	
	 4.	โครงการริเริ่มใหม่	 โดยจังหวัดและกลุ่ม
โครงการอื่นๆ	
	 ซึ่งขณะนี้	 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัด	 ได้บูรณากลุ่มโครงการพัฒนาการเกษตร	
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ประกอบ
ด้วย	ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	 (ศูนย์
หลัก)	จำนวน	2	ศูนย์	และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง	 (ศูนย์โรงเรียน)	จำนวน	2	ศูนย์	 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว	
	
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
	 อนกุรรมการฯ	ดว้ย	อบจ.	นนทบรุ	ีไดจ้ดัสรร	
เงินงบประมาณ	500,000	บาท	 เพื่อให้	 ศว.นบ.	
ไปศึกษาดูงาน	 โดยกำหนดไว้ระหว่างวันที่	 9-12	
ธันวาคม	2552	หรือ	เดือนกุมภาพันธ์	2552	

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ 
	 1.	ดร.ประไพรัตน์	 อินทรกำแหง	 (ทวีโภค)	
วฒุอิาสาฯ	นนทบรุ	ีถงึแกก่รรม	และพลอากาศตร	ี
วรีะ	พนัธุ์ไพโรจน	์ในนามคณะกรรมการวฒุอิาสาฯ		

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการศูนย์วุฒิอาสา

ธนาคารสมองนนทบุรี (ชุดที่ 2) 
ครั้งที่ 3/2552 

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2552  
เวลา 09.30-16.00 น.  

ณ หอ้งประชมุสปิปนนท ์เกตทุตั อาคาร 4 ชัน้ 1  
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ 

ได้นำพวงหรีดไปเคารพศพ	เมื่อวันที่	14	ธ.ค.	52	
ที่ประชุมได้ยืนไว้อาลัย	1	นาที	
	 2.	คณะอนุกรรมการคมนาคมและขนส่ง		
งดประชุม	ในวันที่	25	ธ.ค.	52	
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์วุฒิอาสา ธนาคาร
สมองนนทบุรี (ชุดที่ 2) ครั้งที่ 3/2552		
	 โดยใหเ้พิม่เตมิ	หนา้ที	่1	ผูม้าประชมุ	อนัดบั	
ที่	 5	 ผศ.	 เต็มใจ	สุวรรณทัต	 รองประธาน	ทำ
หน้าที่	 ประธานการประชุม	 แก้ ไข	 หน้าที่	 3	
เป็นการศึกษาดูงานภาคเหนือระหว่างวันที่	 15-
19	ธค.	52	และเพิ่มเติม	ได้รับการสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	 ให้แก้ ไข		
หนา้ที	่4	มตทิีป่ระชมุ	เปน็	พจิารณาตามระเบยีบ	
แล้วไม่เข้าตามวัตถุประสงค์ของระเบียบ	ศว.นบ.	
เพิ่มเติมระเบียบวาระที่	 5	ข้อ	 5.1	บรรทัดที่	 4	
เป็น	ด้านการเกษตรที่จังหวัดเชียงราย	เชียงใหม่	
และลำปาง	ระหว่างวันที่	15-19	ธันวาคม	2552	
ในหน้าที่	5	ตัดข้อความ	มติที่ประชุมทั้งบรรทัด	
	
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
	 1.	ให้เลขานุการ	 ศว.นบ.	 ขอนัดหมายเข้า
พบ	ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี	 นายกองค์การ
บรหิารสว่นจงัหวดันนทบรุ	ี เนือ่งในวาระขึน้ปีใหม	่	
ก่อนวันที่	 15	ม.ค.	53	 เมื่อได้กำหนดแน่นอนให้
แจ้งกรรมการทราบต่อไป	
	 2.	สำหรับการเข้าคารวะเลขาธิการคณะ
กรรมการ	สำนกังานเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต	ิ
นัน้	ควรเปน็วนัที	่8	ม.ค.	53	เนือ่งจากเปน็กำหนด	
วันประชุมคณะกรรมการ	ศว.นบ.	
	 3.	การจัดของขวัญให้พิจารณาของขวัญที่
เป็นของดีเมืองนนท์	หรือสัญลักษณ์ของนนทบุรี	
จำนวน	3	ชิ้น	ไม่เกินชิ้นละ	1,500	บาท	
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การมีส่วนร่วมรับฟังความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน 
ฝึกอาชีพของเยาวชน ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย คณะกรรมการวุฒิอาสาธนาคารสมอง 

ผู้บริหารสำนักงาน กศน. และครูพี่เลี้ยง กศน.  

คณะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
วุฒิอาสาธนาคารสมองนนทบุรี ร่วมส่งเสริมศักยภาพ 

หรือฝึกทักษะเยาวชนในโครงการ รุ่นที่ 3/2552  
ณ ศูนย์ กศน. อำเภอเมือง (วัดชมพูเวก)  

“การเพาะเห็ดฟางในตระกร้า” วันที่ 5 กันยายน 2552 

ประธานศูนย์ ศว.นบ. กล่าวเปิดการอบรมเสริมศักยภาพ
เยาวชนในโครงการฯ อำเภอบางกรวย เรื่อง  

การทำน้ำยาอเนกประสงค์ โดยวิทยากร การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตฯ วันที่ 30 สิงหาคม 2552 

เยาวชน อ.บางใหญ่ ในโครงการรุ่นที่ 3/2552  
ศึกษางานเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อเป็นอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้ 

บางกรวย วันที่ 30 สิงหาคม 2552  
โดยมีคุณบรรจง สิทธิน้อย เป็นวิทยากร 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 
	 การศึกษาดูงานในภาคเหนือ	 จ.เชียงราย	
เชียงใหม่	 และลำปาง	 วันที่	 15-19	 ธ.ค.	 52	
สถานที่ดูงานที่สำคัญ	 ได้แก่	 ศูนย์วิจัยพืชสวน	
จ.เชียงราย,	 การใช้น้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำ	 ที่	
อ.เชียงแสน,	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	 อ.ดอยสะเก็ด	
จ.เชยีงใหม	่ ไดค้วามรูเ้รือ่งการเลีย้งปลาในกระชงั	
และการเลี้ยงกบ,	 ศูนย์วิจัยการเกษตรลำปาง	
การวิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและปรับปรุงพันธุ์	
ดอกหน้าวัว	
	 รศ.ดิเรก	 ทองอร่าม	 ให้ความสนใจร้าน	
วนัสนันท์	 จ.เชียงใหม่	 เนื่องจากเห็นว่าน่าจะมี
ร้านแบบนี้ ในจังหวัดนนทบุรีเพื่อขายสินค้าของ
ชุมชน	 โดยรายละเอียดจะนำเสนอในการประชุม
ครั้งหน้า	และเสนอต่อ	อบจ.	นนทบุรี	
	 ศ.(พิเศษ)	 ดร.อาบ	 นคะจัด	 เสนอให้ทำ
รายงานสรุปการไปดูงานส่งให้กับ	อบจ.	นนทบุรี	
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย	
	
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อหารือ 
	 5.1	แนวทางการทำงานของคณะกรรมการ
ศูนย์วุฒิฯ	
	 5.2	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	
	
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
	 1.	วิสัยทัศน์	ศว.นบ.	
	 2.	การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ฯ	
	 3.	สถานทีป่ระชมุคณะอนกุรรมการทัง้	9	ชดุ	
ในปี	53		
	 4.	ฐานะการเงินของ	ศว.นบ.	


ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการศูนย์วุฒิอาสา

ธนาคารสมองนนทบุรี (ชุดที่ 2) 
ครั้งที่ 1/2553 

วันศุกร์ที่ 8  มกราคม 2553  
เวลา 09.30-15.00 น. 

ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต  
อาคาร 4 ชั้น 1 สศช. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่

ประชุมทราบ ไม่มี	
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการศูนย์วุฒิฯ ครั้งที่ 4/2552 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

	 -รา้นขายของทีร่ะลกึ	รา้นวนสันนัท	์จ.เชยีงใหม	่

น่าจะเป็นตัวอย่างที่จะนำมาใช้ในจังหวัดนนทบุรี	

	 -การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ฯ	ที่ผ่าน
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการการเกษตร

และสหกรณ์เป็นที่ยุติแล้ว	

	 -วิสัยทัศน์	ศว.นบ.	ที่ผ่านการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการการพัฒนาเมืองเป็นที่ยุติแล้ว	
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 
	 -การศกึษาดงูานนอกสถานที่โดย	ศ.ดร.ชำนาญ	

ฉัตรแก้ว	
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อหารือ 
	 -รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของ

คณะอนุกรรมการ	9	ชุด	
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ไม่มี	
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คณะศึกษาดูงาน ศึกษา ผลงานวิจัยด้านพืช งานหลักวิจัยต้นดอกหน้าวัว ศึกษา พัฒนา สูตรอาหาร วัสดุปลูก ศัตรูพืช และ
พัฒนาสายพันธุ์ที่น่าสนใจ มี 8 สายพันธุ์ ซึ่งไม้ดอกไม้ประดับอำเภอบางกรวย ได้มาศึกษาและนำไปขยายพันธุ์ ไปแล้ว  

โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง กรุณา นำศึกษาดูงานด้วยตนเอง 

การมีส่วนร่วม วุฒิอาสาธนาคารสมอง นนทบุรี และข้าราชการจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย เกษตรอำเภอเมือง  
เกษตรอำเภอ บางบัวทอง เกษตรอำเภอบางกรวย เกษตรอำเภอไทรน้อย และเกษตรอำเภอปากเกร็ด นอกจากนี้ 

มีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นักวิชาการเกษตรและสหกรณ์ อีกหลายท่าน นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ 
ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม โดยได้รับงบประมาณจากกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  
“การมีส่วนร่วม” ถึงแม้จะต่างวัย ต่างวิชาชีพ ก็สามารถสนใจและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพได้  

เพราะเรามีสี “เขียว” ของพืชและต้นไม้เป็นจุดร่วมพัฒนา 

กิจกรรมการอบรมเยาวชนในโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำชีววิถีมาใช้ รุ่นที่ 3/2552 

การอบรมเยาวชนในโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำชีววิถีมาประยุกต์ใช้ 
รุ่นที่ 3/2552 หลังจากได้อบรมเสร็จสิ้นแล้ว มีการร่วม

ประชุม และรับฟังความก้าวหน้าปัญหา อุปสรรค การฝึก
ทักษะของเยาวชนทุกเดือน จนถึงเดือนธันวาคม 



จดหมายข่าวธนาคารสมอง6

ภาพข่าว 

นายทานตะวัน แกล้วเขตการ ประธานศูนย์วุฒิอาสา
ธนาคารสมองนนทบุรี และคณะกรรมการศูนย์วุฒิอาสา 
ธนาคารสมอง นนทบุรี ถวายพระพร แด่ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช  
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2552 

นางนงชนก ตุ้มฉาย ประธานอนุกรรมการ  
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

เป็นตัวแทนคณะกรรมการ ศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมอง  
นนทบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรในสมุดลงนาม 

ถวายพระพร เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2552  
ณ บริเวณลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  

หน้าศาลากลางจังหวัด นนทบุรี 

ว่าที่ร้อยตรีเสน่ห์ สุพุทธี ผู้อำนวยการกองกิจการสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ดร.ชำนาญ ฉัตรแก้ว กล่าวต้อนรับแนะนำ ก่อนพาคณะ 

ศวบ., สศช. และข้าราชการ เดินทางไปศึกษาดูงาน 
จ.เชียงราย ในโครงการพัฒนาการเกษตรของเมืองใหญ่ 
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 15 ธันวาคม 2552 

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2552 คณะศึกษาดูงานการส่งออก 
การนำเข้าสินค้า ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชำนาญ ฉัตรแก้ว และ 
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี มอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
ห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ 

จดหมายข่าวธนาคารสมอง 7

คณะวุฒิอาสาธนาคารสมอง จ.เชียงใหม่ มาร่วมต้อนรับ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณะวุฒิอาสาธนาคารสมอง
นนทบุรี ณ จุดนัดพบศูนย์ศึกษาพัฒนา “ห้วยฮ่องไคร้” 

วิทยากร ศูนย์ศึกษาพัฒนา ห้วยฮ่องไคร้ บรรยายงาน
ศึกษาและพัฒนาการประมง การเลี้ยงปลาในกระชัง 

พระอาจารย์มหาโกเมศ สุเมธโส (ขุนศรี) วุฒิอาสา
ธนาคารสมอง จ.เชียงราย กรุณาเป็นวิทยากรให้ความรู้

เรื่อง การใช้พืชพลังงานทดแทน “สบู่ดำ” 

บริเวณที่ปลูกต้นสบู่ดำ 

นายอนันต์ สุนทรเกษมสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร ลำปาง ต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติ

คุณ ดร.ชำนาญ ฉัตรแก้ว และคณะศึกษาดูงาน  
วันที่ 18 ธันวาคม 2552 

คณะศึกษาดูงานในโครงการ การพัฒนาการเกษตร 
เมืองใหญ่ ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง เดินทางศึกษาดูงาน 

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร อำเภอห้างฉัตร  
จังหวัดลำปาง 


