
 

 

 

   รายงานผลการจัดสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คร้ังที่ 2 

และ 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบาย และสรุปผลการด าเนินงาน  

เพื่อสร้างรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาอาชีพของศูนย์ปฏิบัติการกับงานส่งเสริมการเกษตร 

ระดับจังหวัด 

 

 

ระหว่างวันท่ี 7 – 9 กันยายน 2563 

ณ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์คอินน์ รีสอร์ท  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

 

 

โดย 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม ่

กรมส่งเสริมการเกษตร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



 

1.ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 และ 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนงานตามนโยบาย และสรุปผลการด าเนินงาน เพื่อสร้างรูปแบบการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพของศูนย์ปฏิบัติการกับงานส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ 
 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเสน่ห์ แสงค า ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 
4.หลักการและเหตุผล 

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาการเกษตรในระดับพ้ืนที่ มีเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร ให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็งมี
ความมั่นคงในอาชีพและพ่ึงพาตนเองได้ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ จึงจ าเป็นต้อง
พัฒนานักส่งเสริมการเกษตร ให้มีความพร้อมเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและรู้เท่าทันสถานการณ์ ด้าน
การเกษตรของประเทศ สามารถช่วยเกษตรกรให้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน ผลตอบแทนสูง โดย
การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการขับเคลื่อน การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศ.พ.ก.) ควบคู่กับการพัฒนาการพัฒนาความเข้มแข็ง
ของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน โดยใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบฝึกอบรมและ
เยี่ยมเยียน T&V System  การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่  การเชื่อมโยงและพัฒนาการวิจัยสู่การ
แก้ไขปัญหาการเกษตรในพื้นที่   จึงได้มอบหมายให้ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัด
เชียงใหม่ ด าเนินการ ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรตามนโยบายภาครัฐ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 17 จังหวัด
ภาคเหนือ และขับเคลื่อนการเชื่อมโยงการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรระหว่างส านักงานเกษตรจังหวัด และ
ศูนย์ปฏิบัติการ ให้เกิดการบูรณาการการท างาน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างาน เกิดผลลัพธ์ที่
เป็นรูปธรรม รวมทั้งเผยแพร่ผลส าเร็จของงานส่งเสริมการเกษตรสู่สาธารณะ 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ก าหนดจัดการสัมมนาเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งท่ี 2/2563 ระหว่างวันที่ 7 –  9  กันยายน 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์ค 
อินน์ รีสอร์ท  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงรายเพ่ือเป็นเวทีให้นักส่งเสริมการเกษตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
ท างานทั้งระดับจังหวัดและระดับเขต รวมทั้งน าเสนอผลการด าเนินงานดีเด่น และสรุปบทเรียนจากการด าเนินงานใน
รอบปีงบประมาณ เพื่อใช้ประโยชน์ในงานส่งเสริมการเกษตรต่อไป มีบุคคลเป้าหมาย จากส านักงานเกษตร
จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนกลางกรมส่งเสริม
การเกษตรและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 150 คน 

 
5.วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นเวทีน าเสนอผลส าเร็จของการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 2. เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานส่งเสริมการเกษตรระดับพ้ืนที่  
ระหว่างส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการภาคเหนือ 



  

6.วิธีการด าเนินงาน 
  จัดการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 2/2563  
  ด าเนินการสัมมนา ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2563 โดยก าหนดกิจกรรมย่อย ออกเป็น 
3 กิจกรรม  เพื่อน าเสนอผลส าเร็จของงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ท างาน
ส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาความรู้เพ่ือเชื่อมโยงงานวิจัยและงานวิชาการสู่การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
ในพ้ืนที่  
บุคคลเป้าหมายได้แก่  

 เกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานของส านักงานเกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่จากส านักงานเกษตร
จังหวัด ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการ  เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางกรมส่งเสริม
การเกษตร และเจ้าหน้าที่ของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 150 คน 

 

กิจกรรมย่อยท่ี 1. น าเสนอผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น 

  1.1 จัดนิทรรศการแสดงผลการด าเนินงานตามประเด็นท้าทายความส าเร็จของงานส่งเสริม
การเกษตร ( Challenge) ของส านักงานเกษตรจังหวัด 17 จังหวัด และผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร
ดีเด่นของศูนย์ปฏิบัติการ 14 ศูนย์ ประจ าปี 2563 

  1.2 น าเสนอผลส าเร็จการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ดีเด่นระดับเขต  (ได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับเขต และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประเทศ ประจ าปี 2563)  
โดย นายวุฒิภัทร ราชโยธิน ประธานแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ ต าบลตลุกลางทุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
 

 
กิจกรรมย่อยท่ี 2. การเสริมความรู้แก่นักส่งเสริมการเกษตร 
  2.1 การบรรยาย เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  
โดย นายวุฒินัย ยุวนานนท์ ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 

2.2 การบรรยาย เรื่อง งานส่งเสริมการเกษตรในอนาคตกับการบริหารบุคลากรที่ท้าทาย 
โดย นายดนัย ชื่นอารมย์ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร   
 

 

 



 

กิจกรรมย่อยท่ี 3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร 

  3.1 เวทีเสวนา หัวข้อ การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรด้วยกระบวนการพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่ ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ 
  ผู้แทนส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวสุภาพร ศรีวิชัย)  
  ผู้แทนส านักงานเกษตรจังหวัดตาก (นายธนบดินทร์ วงษ์เมืองแก่น)  
  ผู้แทนส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ (นายตุลย์ แก่นหอม)  
  3.2 อภิปรายกลุ่มย่อย ตามกลุ่มจังหวัด สรุปบทเรียนความส าเร็จจากการด าเนินงาน 
ส่งเสริมการเกษตร ด้วยกระบวนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ ประจ าปี 2563 
  3.3 อภิปรายกลุ่มย่อย ตามกลุ่มศูนย์ปฏิบัติการ สรุปผลการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร 
ตามยุทธศาสตร์และภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการ 
 
7.ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

จัดการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 
7 –  9 กันยายน 2563  

8.สถานที่ด าเนินการ 
จัดการสัมมนา ณ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์ค อินน์ รีสอร์ท  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
 

9.งบประมาณการด าเนินงาน  
จ านวน 488,312 บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน) 

  จากงบด าเนินงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิต
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร จ านวน 488,312 บาท 
   

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร จากการน าเสนอผล
การด าเนินงานดีเด่น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานในระดับพื้นท่ี ประกอบกับการน าเสนอปัจจัย
ความส าเร็จจากการด าเนินงาน น าไปสู่การการวางแผนเพื่อพัฒนาการท างานเพ่ือแก้ไขจุดอ่อน พัฒนาจุดแข็ง 
ของการท างานในระดับพื้นท่ี อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อยอดงานส่งเสริมการเกษตรในระยะต่อไป 

 

 



 

ก าหนดการ 
การสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2  

ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2563  
ณ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์ค อินน์ รีสอร์ท  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

 
วันที่ 7 กันยายน 2563 
08.30 – 13.00 น. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ เดินทางจากท่ีพัก/หน่วยงาน ถึง สถานที่จัดสัมมนาฯ 
13.00 – 14.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาฯ  
14.00 – 14.30 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การสัมมนาฯ  
14.30 – 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง  
15.00 – 16.30 น.  จัดนิทรรศการแสดงผลการด าเนินงานตามประเด็นท้าทายความส าเร็จของงานส่งเสริม 

การเกษตร (Challenge) ของส านักงานเกษตรจังหวัด 17 จังหวัด และผลการ
ด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่นของศูนย์ปฏิบัติการ 14 ศูนย์ ประจ าปี 2563 

 
วันที่ 8 กันยายน 2563 
08.30 – 09.30 น. พิธีเปิดการสัมมนา  
                                พิธีมอบรางวลัการคัดเลอืกเกษตรกร บคุคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกร   
                                ระดบัเขต ประจ าป ี2563    7 ประเภท                               
                                   การบรรยาย หวัขอ้ การพัฒนางานส่งเสรมิการเกษตรระดบัพ้ืนทีแ่บบมุ่งผลสมัฤทธิ์  

โดย นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6  
                               จังหวัดเชียงใหม่                                                                     
09.30 – 10.00 น. รับประทานอาหารว่าง  
10.00 – 10.30 น.  การบรรยาย เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  
                                โดย นายวุฒนิยั ยวุนานนท์ ผู้อ านวยการกองวจิัยและพัฒนางานส่งเสรมิ 
   การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร  
10.30 -  11.00 น.      การบรรยาย เรื่อง งานส่งเสริมการเกษตรในอนาคตกับการบริหารบุคลากรที่ท้าทาย 
                                โดย นายดนยั ชืน่อารมย ์ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหนา้ท่ี กรมส่งเสรมิการเกษตร   
11.00 – 12.00 น.      น าเสนอผลส าเร็จการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ดีเด่นระดับเขต 

โดย นายวุฒิภัทร ราชโยธิน ประธานแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ ต าบลตลุกลางทุ่ง  
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
 



 
 
13.00 – 14.00 น.       เวทีเสวนา หัวข้อ การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรด้วยกระบวนการ 

พัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ 
   ผู้แทนส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวสุภาพร ศรีวิชัย)  
   ผู้แทนส านักงานเกษตรจังหวัดตาก (นายธนบดินทร์ วงษ์เมืองแก่น)  
   ผู้แทนส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ (นายตุลย์ แก่นหอม)  
14.00 – 14.30 น. รับประทานอาหารว่าง  
14.30 – 15.00 น. การมอบแนวคิด  การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่  

โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดแปลงใหญ่  และวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต   
ประจ าปี 2563 

15.00 – 17.00 น. น าเสนอ ผลการด าเนินงานตามประเด็นท้าทายความส าเร็จของงานส่งเสริม  
   การเกษตร(Challenge) รายจังหวัด 17 จังหวัด และ ผลการวิจัยหรือผลส าเร็จ 

ในการปฏิบัติงาน 14 ศูนย์ปฏิบัติการ ณ จุดแสดงนิทรรศการ  
โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและผู้เข้าสัมมนาฯ เยี่ยมชมผลการด าเนินงานและ 
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น  
 
 
วันที่ 9 กันยายน 2563 
08.30 – 10.00 น. อภิปรายกลุ่มย่อย ตามกลุ่มจังหวัด สรุปบทเรียนความส าเร็จจากการด าเนินงาน  

ส่งเสริมการเกษตร ด้วยกระบวนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่  
ประจ าปี 2563                               

10.00 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง  
10.30 –  12.00 น. อภิปรายกลุ่มย่อย ตามกลุ่มจังหวัด สรุปบทเรียนความส าเร็จจากการด าเนินงาน  

ส่งเสริมการเกษตร ด้วยกระบวนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่  
ประจ าปี 2563                               

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 15.00 น. น าเสนอ ผลการอภิปรายกลุ่มย่อย ตามกลุ่มจังหวัด สรุปบทเรียนความส าเร็จ  

จากการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร ด้วยกระบวนการพัฒนางานส่งเสริการเกษตร 
เชิงพ้ืนที่ ประจ าปี 2563                               

15.00 – 15.30 น. รับประทานอาหารว่าง  
15.30 – 16.30 น. สรุปผลการสัมมนาฯและปิดการสัมมนา  



 
 

ผลการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 
พิธีเปิดการสัมมนาฯ  
โดย นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

การจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจ าปี 2563
ทีทุ่กท่านช่วยกันขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ขอบคุณทุกท่านที่ท าชาเล้นจ์ วันนี้เราจัดนิทรรศการ
เพ่ือน าเสนอผลส าเร็จของงานต่อท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ถึงวิธีการ ขับเคลื่อนกรมส่งเสริมการเกษตร
และผลความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากตั้งใจ ทุ่มเท ขับเคลื่อนองค์กรของพวกเราให้เป็นที่ยอมรับของพ่ีน้องเกษตรกร
และสังคมภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ  เมื่อด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรจนประสบผลส าเร็จแล้วต้อง
น าเสนอผลงาน ต่อสาธารณะชน และผู้บริหารให้รับทราบ การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรระดับพ้ืนที่ร่วมกัน
ระหว่างเขต จังหวัด  และศูนย์ปฏิบัติการ ขอให้เขตเปรียบเสมือนน้ า พ่ีน้องเกษตรกรหรือเจ้าหน้าระดับจังหวัด
เปรียบเสมือนพืช ศูนย์ปฏิบัติการมีความรู้เกี่ยวกับพืชเปรียบเสมือนปุ๋ยเคมี จะเอาไปให้พืชใช้ประโยชน์ถ้าไม่มี
น้ าก็ใช้ไม่ได้หรือไม่มีประโยชน์ เพราะฉะนั้นเขตจะเป็นตัวที่ประ สานระหว่างทั้งศูนย์ทั้งจังหวัดให้ใช้ความรู้
ความสามารถขับเคลื่อนไปสู่พ่ีน้องเกษตรกรเขตจะเป็นตัวประสานตัวกลางในการเชื่อมโยงในการอ านวยความ
สะดวกต่างๆ วันนี้ทาง เขตได้ปรับบทบาท นักวิชาการเล็กน้อย ให้เป็นผู้อ านวยความสะดวก ให้เป็นผู้ประสาน 
ให้จังหวัด ให้ศูนย์ได้ท างานให้ค ล่องตัวขึ้น จะไม่เป็นผู้ที่ไปติดตาม ตรวจสอบก ากับ  แต่ช่วยเชื่อม ประสาน 
อ านวยความสะดวก และสนับสนุนการท างาน ระหว่างกรมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 



 

การมอบรางวัลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกร ระดับเขต ประจ าปี 2563 
โดย นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ 

 

1. ประเภทเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ 
สาขาอาชีพท าสวน 
อันดับที่ 1 นายอภิชาญ สิงหเสนี 135 หมู่ 5 ต าบลสระประดู่ อ าเภอวิเชียรบุรี  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
อันดับที่ 2 นางกุญช์ชญา สวัสดี 467 หมู่ 10 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
อันดับที่ 3 นายปีติภัทร วิสาวะโท 118/10 หมู่ 9 ต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
สาขาอาชีพท าไร่  
อันดับที่ 1 นายทวีศักดิ์ พัชรศักดิ์สกล 24 หมู่ 6 ต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง 
จังหวัดก าแพงเพชร 
อันดับที่ 2 นางสาวกาญจนา อินต๊ะวัง 28 หมู่ 4 ต าบลหนองหล่ม อ าเภอห้างฉัตร  
จังหวัดล าปาง 
อันดับที่ 3 นายมงคล ปันทวาย 32/1 หมู่ 12 ต าบลภูน้ าหยด อ าเภอวิเชียรบุรี  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม 
อันดับที่ 1 นายวีระชัย ก้องพนาไพรสณฑ์ 3/37 หมู่ 7 ต าบลรวมไทยพัฒนา อ าเภอพบพระ 
จังหวัดตาก 
อันดับที่ 2 นางนภา น้อยมา 86/1 หมู่ 8 ต าบลคณที อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  
จังหวัดก าแพงเพชร 
อันดับที่ 3 นายอุทัยวรรณ แก้วม่วง 265 หมู่ 20 ต าบลท่าพล อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวดัเพชรบูรณ ์

2. ประเภทบุคคลทางการเกษตรดีเด่น ได้แก ่
สาขาสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร 
อันดับที่ 1 เด็กหญิงคณัสนันท์ อภิวนัสบดี โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ าเภอหนองบัว  
จังหวัดนครสวรรค์ 
อันดับที่ 2 เด็กหญิงกันต์ฤทัย ใจสุข โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
อันดับที่ 3 เด็กหญิงพิชามญชุ์ กองติ๊บ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย  
อ าเภอร้องกวาง จงัหวัดแพร ่
 
 
 
 



 
สาขาที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร 
อันดับที่ 1 นายด าเนิน เผ่าคนชม โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
อันดับที่ 2 นายเสกสรร ณ น่าน โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
อันดับที่ 3 ว่าที่ร้อยตรีวีรพัชร์ เพ็ชรหาญ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย  
อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร ่

3. ประเภทสถาบันเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ 
สาขากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
อันดับที่ 1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัว หมู่ 5 ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
อันดับที่ 2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองตูมพัฒนา หมู่ 6 ต าบลหนองตูม อ าเภอกงไกรลาศ  
จังหวัดสุโขทัย 
อันดับที่ 3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปงยั้งม้า หมู่ 1 ต าบลบ้านปง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

สาขากลุ่มยุวเกษตรกร 
อันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
อันดับที่ 2 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
อันดับที่ 3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  

 

ภาพการมอบรางวัล 

   

   

 



   

   

   

 



การบรรยาย เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  

โดย นายวุฒินัย ยุวนานนท์ ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 

 

การวิจัยคือการค้นหาค าตอบจากข้อสงสัยหรือปัญหาที่มีอยู่ ซึ่งจะมาสร้างเป็นโจทย์วิจัย โดย
งานวิจัยต้องมีระบบ ค าตอบใหม่ที่ได้มาต้องเป็นความรู้หรือองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ เช่น 
ผลงานวิจัยในอดีต ทฤษฎีหรือภูมิปัญญาที่มีอยู่ ข้อสงสัยที่เรามีอยู่ เป็นต้น เชื่อถือได้เนื่องจากมีข้อมูลจาก
เครื่องมือวัดที่มีความเท่ียง (เครื่องมือที่ใช้ต้องมีความสม่ าเสมอ วัดกี่ครั้งต้องได้ค าตอบเหมือนกันทุกครั้ง) ความ
ตรง (ตรงกับที่ต้องการ ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย) 

การท าวิจัย 
1.เลือกปัญหาหรือประเด็น/ข้อสงสัย/ปัญหาที่ต้องการด าเนินการ 
2.หาโจทย์วิจัยและหัวข้อวิจัย 
3.ทบทวนทฤษฎีหรือทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4.ก าหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ 
5.ก าหนดกรอบแนวคิดและสมมติฐาน 
6.สร้างเครื่องมือ 
7.เก็บรวบรวมและตรวจสอบ 
8.วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าเป็นรายงาน  
9.น าเสนอผล 
 



ประโยชน์ของการท าวิจัยคือได้วิทยาการใหม่ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ได้สิ่งใหม่ๆมา แก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง เข้าใจและท านายปรากฏการณ์พฤติกรรมต่างๆได้ น ามาก าหนดเป็นนโยบาย 
วางแผน ตัดสินปัญหาได้อย่างถูกต้อง ตอบปัญหาที่คลุมเครือให้ชัดเจนขึ้น ช่วยกระตุ้นให้คนมีเหตุผล รู้จักคิด 
ค้นคว้าหาความรู้ โดยเฉพาะความรู้อย่างเป็นระบบ 

ประเภทงานวิจัย 
1.งานวิจัยเชิงทดลอง พวกเชิงวิทยาศาสตร์ การปรับปรุงพันธุ์พืช/สัตว์ เป็นงานวิจัยเชิง

ปริมาณอย่างหนึ่ง เปรียบเทียบความแตกต่าง เช่น การทดลองพันธุ์ข้าวตอบสนองต่อปุ๋ยอย่างไร ต่อสารเคมี
อย่างไร เพ่ือยืนยันทฤษฎีให้เกิดความรู้ใหม่ นิยมมากในวิทยาศาสตร์ 

2.งานวิจัยเชิงปริมาณศึกษาข้อมูลที่เป็นปริมาณ เช่น การสอบถามความคิดเห็น สามารถที่จะ
แจงนับได้ว่าคนที่เราไปสอบถาม 400 คน มี 200 คน เห็นด้วยกับข้อนี้ อีก 100 คนเห็นด้วยกับ อีกข้อหนึง 
สามารถคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ การเก็บข้อมูลก็คือการทดลองและการออกแบบสอบถาม 

3.งานวิจัยเชิงคุณภาพอธิบายความสัมพันธ์ของคนและสังคม เน้นการท าความเข้าใจ รู้ลึกรู้
จริง โดยการสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนากลุ่ม 

4.งานวิจัยเชิงปฏิบัติการต่อมาพัฒนามาเป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งงานวิจัย
นี้จะน าไปสู่การพัฒนาที่เห็นผลอย่างชัดเจน งานวิจัยเชิงปฏิบัติการคือการศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและ
พัฒนางานอย่างเป็นระบบ คืองานตามความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมในพื้นท่ีเพ่ือน าผลการวิจัยไป
ปรับปรุงงาน ประยุกต์ใช้ในงาน ต่อมาเริ่มมีการสนทนากลุ่ม มีการ action กันในห้อง/ในกลุ่ม จึงเกิดเป็น
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม นิยมใช้ในตอนนี้ เพ่ือที่จะหาความรู้ใหม่ แก้ไขปัญหา
ชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง วิธีการส าคัญคือค้นหาความจริงที่เกิดข้ึนโดยการร่วม
ส ารวจและวิเคราะห์หาสาเหตุ ร่วมวางแผน ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมเก็บข้อมูล ร่วมสังเกตผล ร่วมติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนในชุมชน ซึ่งเป็นวิธีการที่กลุ่มส่งเสริมการเกษตรได้น ามาใช้ใน
การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร โดยมีการจัดเวทีชุมชนเนื่องจากทุกคนมีส่วนร่วม และกรมได้จัดหลักสูตรการ
อบรมเจ้าหน้าที่ การพัฒนาบุคลากรในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร เน้นมุ่งเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
หน่วยงานวิชาการ และชุมชน เข้าร่วมกระบวนการตั้งแต่ต้น ร่วมคิดวิเคราะห์ ร่วมวางแผนปฏิบัติงาน ร่วม
ปฏิบัติงาน ร่วมเก็บข้อมูล ร่วมวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน ร่วมคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพ่ือวางแผน
ในรอบถัดไป อย่างน้อย ควรต้องมี 3-5 เวที เวทีแรกจะเป็นการบอกเกษตรกรว่ามาท าอะไร จะได้ร่วมคิด
วิเคราะห์ร่วมกันในเวทีต่อไป 

R to R เป็นการวิจัยโดยปรับให้ง่ายขึ้นเอางานประจ าที่ทุกคนท ากันอยู่มาท าเป็นงานวิจัย 
แล้วก็เขียนรายงานออกมา ผู้วิจัยคือคนที่ท างานอยู่ ความรู้อยู่ที่ตัวคนท างาน ตรวจวิจัยมาจากงานประจ า เช่น
ท าไมเราถึงท าอันนี้ไม่ได้ ตั้งโจทย์มาหาสาเหตุว่าท าไมถึงท าไมไม่ได้ หาแนวทางแก้ไข ผลลัพธ์ดูจากผู้รับบริการ
ว่าเขามีความพึงพอใจมากน้อยขนาดไหน ผลของการท าวิจัยคือการพัฒนาตัวผู้ท าวิจัยเองและพัฒนางานที่
เกิดข้ึนจากผลของการคิดวิเคราะห์ การท า R to R เริ่มจากการหาโจทย์วิจัย สิ่งที่ต้องการพัฒนาหรือแก้ไขคือ



อะไร ค้นหาข้อมูล วางแผนการด าเนินงานเก็บข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล และรายงาน อาจจะต้องท า
เป็นรอบๆ 

ตัวอย่างคือ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี  62 ได้ท าการวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดนขอทุนจากศวก.  
ด าเนินการ จ านวน 4 จุด โดยในพ้ืนทีภ่าคเหนือคือที่น่าน(เกี่ยวกับพริก) ท าการลงไปในชุมชน ให้คนในชุนชมมี
ส่วนร่วมโดยมีเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการด าเนินงาน เกษตรกรพอใจเนื่องจากสามารถพัฒนาตนเองได้ เป็น
แนวทางในการพัฒนาต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ในแต่ละพ้ืนที่ได้ท าการ PAR ซึ่งเป็นกระบวนการจาก
เวทีชุมชน 3 ครั้ง สิ่งที่เกษตรกรได้ในแต่ละพ้ืนที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับพืช แต่เกษตรกรได้พัฒนาได้มีการ
รวมกลุ่ม สิ่งที่ได้จากการท าวิจัยครั้งนี้คือกระบวนการของการท างานอย่างมีส่วนร่วมโดยจัดเวทีชุมชนเอามาใช้
ในการท างานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่  

 

การบรรยาย เรื่อง งานส่งเสริมการเกษตรในอนาคตกับการบริหารบุคลากรที่ท้าทาย 

โดย นายดนัย ชื่นอารมย์ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร   

 

การท างานในระยะที่ผ่านมา ปัญหาโควิดมีผลกระทบต่อการท างานด้านบริหารงานบุคคลมาก
พอสมควร เนื่องจากไม่สามารถบรรจุ ข้าราชการใหม่ได้ สังคมผู้สูงอายุก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่กระทบต่อคน กรม
ส่งเสริมการเกษตรมาก  ในปี พ.ศ. 2564  จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ กล่าวคือ ในภาพรวมทั้งประเทศ
จะมีคนอายุ 60 ปีเกิน 20% ของประชากรทั้งหมด ส่งผลกระทบในภาคเกษตร คือ คนวัยแรงงานน้อยลง เท
รนเรื่องสุขภาพ การบริโภค อาหารที่เปลี่ยนไป การยอมรับและใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีสมัยใหม่  ผลกระทบต่อ
งานส่งเสริมการเกษตรทั้งสิ้น ทั้งด้านความรู้และทักษะน้อยลง จ านวนคนลดลง การใช้เทคโนโลยีมากขึ้นในการ



ท างาน อัตราถ่ายเทคนมีสูงขึ้น องค์ความรู้ที่หายไป เนื่องจากมีเด็กรุ่นใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะนักส่งเสริม
การเกษตรรุ่นใหม่ไม่รู้ว่าควรต้องท างานส่งเสริมการเกษตรอย่างไรบ้าง 

ดังนั้นการบริหารงานบุคคล เริ่มมีการบรรจุมากข้ึน การแต่งตั้งก็จะเร่งรัดแต่ก็มีการคัดเลือก 
กระบวนการคัดกรองถ้าไม่รอบคอบจะมีปัญหา บางหน่วยงานมีการสัมภาษณ์ ในทุกๆกระบวนการบริหาร
บุคคลก็จะมีการปรับให้ทันสมัยมากขึ้นเพราะมีเด็กรุ่นใหม่เข้ามา มากขึ้น จากนั้นพยายามจะคัดกรองคน ขอชื่อ
ผู้เข้าสมัครเอามาไว้ในDataก่อน ต่อจากการคัดสรรก็เป็นการอบรม การพัฒนา การได้เรียนรู้งานเพิ่มมากขึ้น มี
ระบบเงินค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สภาพแวดล้อม สวัสดิการ การมอบหมายงาน การจัดการบุคคล 

ความท้าทายที่เกิดขึ้นคือ เมื่อคนลดลงเรื่อยๆ งบประมาณในการจ้างงานก็ลดน้อยลง จึงเลือก
จ้างต าแหน่งที่จ าเป็นก่อน เกิดปัญหาการจ้างเหมา พนักงาน  จากการวิเคราะห์ช่วงอายุวัยท างานที่จะเข้ามา
ท างานแทนมีแค่ 14% แต่คนที่เกษียณหรือออกไปมีถึง 37% ในอนาคตกลุ่มคนที่อายุเกิน 40 ปีจะเพ่ิมข้ึน
เรื่อยๆ การบริหารคนก็คงต้องยึดหลักอาวุโสด้วย 

การบังคับใช้คุณสมบัติการด ารงต าแหน่งที่หลากหลาย เพื่อเข้าสู่ระดับที่สูงข้ึน ยกตัวอย่างเช่น  
การย้ายต่างพ้ืนที่  1 ครั้งต้องใช้ ระยะเวลา 2 ปี การย้าย ต่างลักษณะงาน เช่น กลุ่มอารักขาพืช มากลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ การย้ายจากระดับต าบลขึ้นมาอยู่ระดับจังหวัด ใช้เวลา 2 ปีเป็นขั้นต่ า การย้ายต่าง
สายงาน เช่น วิเคราะห์นโยบายมาเป็นนักส่งเสริม นักวิชาการเกษตร ยากอยู่เพราะบางหน่วยงานไม่มีโอกาสให้
ต่างเลย ถ้าวุฒิไม่ตรงก็ต่างไม่ได้ กรณีเหตุการณ์เดียวกัน ทั้งเปลี่ยนสายงานและย้ายหน่วยงาน ต้องเลือกอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง เช่น เป็นธุรการเปลี่ยนมาเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร โดยจะเริ่มบังคับใช้ในปี พ.ศ.2564 

เลื่อนระดับช านาญการเป็นช านาญการพิเศษ ก าหนดให้ส่วนภูมิภาค ใช้เวลา 8 ปี แต่ใน
ส่วนกลางกรมฯใช้เวลา 7 ปี เกิดจากการที่ส่วนกลางขาดบุคลากรที่มีคุณสมบัติ จึงต้องลดหลักเกณฑ์ลง  จึงเกิด
ความแตกต่าง  ได้เปรียบเสียเปรียบเพราะระยะเวลาไม่เท่ากัน เช่น สายงานสนับสนุน สายงานกองคลัง ไม่
สามารถคนบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติครบ จึงต้องลดหลักเกณฑ์ด้านระยะเวลาลง  กรมฯจะต้องแก้ปัญหาเป็นจุดไป 
ต าแหน่งไหนมีปัญหาก็แก้ไขท่ีต าแหน่งนั้นก่อน เพ่ือให้สามารถหา บุคลากรมาท างานในส่วนที่ขาดได้ เพื่อลด
ปัญหาด้านการขาดบุคลากร  

 

 

 

 

 

 



น าเสนอผลส าเร็จการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ดีเด่นระดับเขต 

โดย นายวุฒิภัทร ราชโยธิน ประธานแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ ต าบลตลุกลางทุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

 

การพัฒนาแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ ต าบลตลุกลางทุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก กว่าจะเป็นแปลง
ใหญ่ได้ต้องใช้เวลาเดินสายมากกว่า 10 ปี โดยพัฒนาข้อด้อยให้กลายเป็นข้อเด่นเนื่องจากพ้ืนที่ของต าบลตลุก
กลางทุ่ง เป็นพ้ืนทีไ่ม่เหมาะสมต่อการท าการเกษตรหรือการปลูกข้าว แต่ในความไม่เหมาะสมก็มีข้อดีคือจังหวัด
ตากฝั่งตะวันออกมีพ้ืนที่แห้งแล้งคล้ายๆกับทางภาคอีสาน ซึ่งภาคอีสานกระทบแล้ง คือข้าวที่ปลูกไม่มีคุณภาพ 
ด้วยเหตุผลนี้จึงใช้ข้อด้อยของเขตนี้เอามาสร้างให้เป็นจุดเด่น เริ่มต้นจากการที่นายวุฒิภัทร ไปท างานที่
อิสราเอล พบว่าต าบลตลุกกลางทุ่งกับอิสราเอลมีความแห้งแล้งเหมือนกัน แต่ต่างกันตรงที่คนต าบลตลุกกลาง
ทุ่งไม่ได้พัฒนาตัวเองเลย ในขณะที่คนอิสราเอลใช้น้ าทุกหยดอย่างมีคุณค่า น้ าที่ไหลจากบ้านของเขา เขาน าเอา
ไปเข้าโรงงานเพ่ือน ากลับมาใช้ในการเกษตร แต่คนบ้านเราทิ้งน้ าไปโดยที่ไม่รู้คุณค่า จึงคิดจะน าบางสิ่ง
บางอย่างของเขากลับมาพัฒนาที่บ้านเรา พอกลับมาถึงไทยก็เริ่มมองหามวลชน เพ่ือนฝูง เพื่อช่วยกันพัฒนา
หมู่บ้าน โดยตั้งกลุ่มข้ึนมากลุ่มหนึ่ง ซึ่งจะมีคนที่มีความรู้บ้าง คนที่มีมวลชนบ้าง การมีมวลชนจากที่เรียนรู้มาจะ
ท าให้เราได้ท าอะไรหลายๆอย่าง รวมเป็น 16 คน ตั้งชื่อกลุ่มเป็นว่า ‘ ชบาเขียว ’ เพ่ือจะดูแลเรื่องน้ ากับ
สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันฝายชะลอน้ าในเขตของหมู่บ้าน มีไปแล้วประมาณ 200 แห่ง ในชุมชน มีการ
ท าแหล่งน้ าต่างๆ มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ในหมู่บ้าน ประมาณ 40 ไร่ โครงการท าน าหนึ่งไร่ได้เงินหนึ่งแสนบาท
เป็นจุดเปลี่ยนที่ท าให้นายวุฒิภัทร ท าเกษตรอินทรีย์ การท าน าหนึ่งไร่ได้เงินหนึ่งแสนบาททุกอย่างที่อยู่ในแปลง
ต้องเก้ือกูลกัน พอจะขายก็ขายได้บ้าง ไม่ได้บ้างเลยหาสาเหตุว่าเราขาดอะไร เราขาดที่เรารู้ว่าเราท าอินทรีย์แต่
คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักเกษตรอินทรีย์ อาจจะรู้ไม่จริง อีกทั้งยังขาดมาตรฐานรองรับ เลยขอ GAP แต่ก็ยังขาย



ไม่ได้อยู่ดี เลยย้อนกลับไปคิดถึงสิ่งที่น่าจะขาดอีก ได้ดังนี้ 1.ต้องหามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภายในกลุ่มให้ได้ 
2.ต้องท าตลาดให้ได้ เลยตัดสินใจตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาเพ่ือรองรับเรื่องการตลาด ตั้งชื่อว่า ‘ วิสาหกิจชุมชน
เกษตรผ่านศึก ’ จดขอรับมาตรฐานต่างๆด้วย ในปี พ.ศ.25 60 เข้าร่วมโครงการอินทรีย์ล้านไร่ เพื่อรับ
มาตรฐานอินทรีย์ ให้สมาชิกทุกๆคนมีหน้าที่ตามความถนัดของตัวเอง ใช้ความสามารถท่ีถนัดของแต่ละคนใน
การมอบหมายงาน ทุกกลุ่มได้รับเงินจากกลุ่มใหญ่ ก าไรแบ่งกัน 70(คืนกลุ่มใหญ่=บริหารในกลุ่มใหญ่) :30(เอา
กลับไปบริหารกลุ่มเล็ก) เป้าหมายในการพัฒนา =ลดต้นทุนเพ่ิมคุณภาพ หน่วยงานที่สนับสนุน = หน่วยงาน
ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัย(มทล.ตาก +นอร์ทเทิร์น) พลังงานจังหวัด(แผงโซลาร์เซล) เพ่ือลด
ต้นทุนและลดมลภาวะ การสนับสนุนเรื่องทุน จะขอเพ่ือรวบรวมผลผลิตเท่านั้น ส าหรับเรื่องอ่ืนทางกลุ่มมีเงิน
สนับสนุนของตัวเอง กลุ่มเกษตรผ่านศึกค่อนข้างโชคดีเนื่องจากมี YSF มีการจดบันทึก ปัจจุบันคนในกลุ่มมี 32 
ราย แล้วจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพิ่มอีก 2 วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ แปรรูปผลผลิตเพื่อการเกษตร โดยมีงาน
จักรสานเป็นหลัก และกลุ่มโคเนื้อ เลี้ยงโคขุนเพื่อไม่ให้เกษตรกรอยู่เฉยในช่วงที่ไม่มีข้าวขาย ด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยี ในปี พ.ศ.2560 ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ 9101 ได้เครื่องสีข้าวขาวขนาดเล็ก มีการใช้
ตะแกรงลวดและเครื่องสีข้าวกล้องเข้ามาร่วม เพ่ือให้เกิดการยั่งยืน รับจ้างสีข้าวอินทรีย์ของคนในเขตนั้นๆด้วย 
อีกท้ังยังมีเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ที่ท าเองโดยดูมาจากต้นแบบ ใช้เงินของสมาชิกท่ีมีอยู่แล้วในการลงทุน เพื่อให้
คุณภาพของข้าวดี ในส่วนของการพัฒนากลุ่ม ได้ไปขอ SME Bank ซึ่งร่วมกับศสว.เขาท างานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง
การผลิตและการลดต้นทุน ราชมงคลล้านนาเข้ามาท าวิจัยให้อีกเล่มหนึ่งคือการลดต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์ 
พบว่าสิ่งที่ท าให้ต้นทุนสูงคือข้าวต้องท านาด าเท่านั้น แต่ก็ยังไม่มีเครื่องด านาจึงใช้แรงงานคนแทน ซึ่งค่า
แรงงานคนต่อไร่อยู่ที่ 1,500บาท เป็นอัตราที่สูงมาก คิดต่อยอดไปอีกว่าขายแต่ข้าวสารคงไม่ได้เนื่องจากตลาด
หลักๆอยู่ที่เทศบาลเมื่อตาก ขายเป็นข้าวที่แปรรูปขายเอง จึงนวัตกรรมข้ึนอีกชิ้นหนึ่งคือเป็นผงส าหรับชงดื่ม 
เป็นการเพ่ิมมูลค่า สร้างแบรนด์ชื่อว่า ‘ ข้าวเมืองตาก ’ โดยส่งให้หน่วยงานต่างๆช่วยประชาสัมพันธ์  

 การใช้นวัตกรรมในการท างานพยายามดึงหน่วยงานที่พอจะให้ความรู้กับทางกลุ่มได้ สนับสนุนกลุ่มได้ 
ปกติทางกลุ่มก็ได้น าองค์ความรู้ต่างๆมาใช้ในกระบวนการต่างๆ เช่น การน าพลังงานโซลาร์เซล ท าเป็นศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน ซึ่งทางกลุ่มได้รับถึง 3 รางวัล ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด แปลงใหญ่ข้าวระดับจังหวัด 

 

 

 

 

 

 



เวทีเสวนา หัวข้อ การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรด้วยกระบวนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่  

ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ 

  ผู้แทนส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวสุภาพร ศรีวิชัย)  

  ผู้แทนส านักงานเกษตรจังหวัดตาก (นายธนบดินทร์ วงษ์เมืองแก่น)  

  ผู้แทนส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ (นายตุลย์ แก่นหอม)  

 

สรุปผลการด าเนินงานปี 2562 และ เป้าหมาย ในปี 2563 ของจังหวัดตาก 

การด าเนินงานในปี 2562 (ปีที1่) เริ่มจาก เวทีที่ 1 เป็นการค้นหาปัญหาของชุมชน ศึกษา
ปัญหา ศึกษาความต้องการ ก่อนจะลงพื้นท่ีก็มีการเตรียมทีมระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ  เวทีที่ 2 พูดถึงเรื่อง
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามความต้องการของกลุ่ม รวมถึงก าหนดเครื่องมือ ก าหนดว่าแนวทางการ
พัฒนากลุ่มต้องท าอย่างไร มีการเขียนโครงการเพื่อของบอุดหนุน 500,000 บาท เพื่อด าเนินงานตามแผนที่
วางไว้ โดยมีกิจกรรมที่ท าให้ต้นพันธุ์ของอโวคาโดดีขึ้น ซึ่งคือการเปลี่ยนยอดพันธุ์ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพ 
ส่งเสริมให้เข้าสู่มาตรฐานราคาที่ก าหนด จะท าการตลาด 2 รูปแบบ คือ ตลาดออฟไลน์และตลาดออนไลน์ เกิด
ผลส าเร็จคือ สามารถเปลี่ยนยอดพันธุ์ได้ 4,000 ยอด พัฒนาบรรจุภัณฑ์ พัฒนาการประชาสัมพันธ์กลุ่ม  

 

 

 



ในปี 2563 (ปีที่ 2) จากเวทีสัมมนาเวทีเลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต  RW ครั้งที่ 1 ที่เขตจัด 
โดยให้เลือกมาจังหวัดละ 1 จุด จังหวัดจึงเลือกการส่งเสริมเชิงพื้นที่ทุกอ าเภอในจังหวัด และให้แต่ละอ าเภอ
เลือกพืช เลือกกลุ่ม ที่เป็นศักยภาพของแต่ละอ าเภอมา หลักๆจะใช้เวทีของแปลงใหญ่เข้ามา ในเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระดับจังหวัดมีการวางแผนร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ระดับเกษตรจังหวัด เกษตรอ าเภอ สร้างความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน และให้แต่ละอ าเภอก าหนดว่าจะท าเรื่องอะไร พืชชนิดไหน เช่น อ าเภอสามเงา ท าเกี่ยวกับมะละกอ 
อ าเภอบ้านตาก ท าเก่ียวกับข้าว อ าเภอวังเจ้า ท าเรื่องล าไย เป็นต้น โดยใช้เวทีของแปลงใหญ่เนื่องจากมี
งบประมาณสนับสนุนการฝึกอบรม 

ดังนั้นจังหวัดตากจะมี 2 ส่วน หลักๆจะเป็นส่วนที่ต่อเนื่องจากปี 62 เป็นแปลงต้นแบบ อีก
ส่วนจะเป็นส่วนที่แต่ละอ าเภอเอาไปใช้ว่าตัวเองจะท าพ้ืนที่อะไร เนื่องจากไม่มีงบประมาณสนับสนุน ในส่วนที่
แต่ละอ าเภอเอาไปใช้ก็น ามาเข้าแผนพัฒนาภาค 1 ส่วน อีกส่วนจะเอาเข้าแผนพัฒนาจังหวัด ปี  65 จะท าเป็น
รายชื่อว่าแต่ละอ าเภอจะท าพืชชนิดไหน ประกอบกับกรมมีการพัฒนาผ่านสื่อออนไลน์ จึงใช้โอกาสนี้ในการ
ประชุม วางแผน ก าหนดเครื่องมือ จนสามารถท าเวทีชุมชนได้ เวทีที่ 1 ท าเรื่องปรับปรุงแผนของปีที่ผ่านมา 
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน หาแนวทางปรับเปลี่ยนแผน โดยปรับให้เข้าตลาดออนไลน์มากขึ้น มีการ
คาดคะเนผลผลิต แต่เกษตรกรก็เจอปัญหาเพราะมีการเคลมสินค้าพอสมควร เนื่องจากตอนส่งไปสินค้าเน่าบ้าง 
ผลอ่อนไปบ้าง เป็นต้น ในเวทีที่ 2 จึงน าวิทยากรมาแนะน าเรื่องการเก็บ เกี่ยวกับดัชนีการเก็บเก่ียว การป้องกัน
ก าจัดโรคและแมลง ก็ได้คนจากกลุ่มอารักขาพืชเข้าไปสอน ปัญหาที่พบอีกอย่างคือพืชเป็นพันธุ์ที่ใหม่ ยังไม่มี
นักวิชาการฯคนที่ไหนที่เก่งในพืชตัวนี้ ทางกลุ่มที่มีงบพอมีอยู่จึงอยากจะขอให้จ้างวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับ
พืชตัวใหม่ อาจจะไม่ต้องเป็นคนไทยก็ได้ กลุ่มเสนอจะท าแปลงเรียนรู้ที่ครบวงจร เนื่องจากการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อ มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีคนมาดู จึงอยากจะท าสวนให้ครบวงจร 

 

กรอบแนวคิดในการคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินงาน การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย และชนิดพืช ของจังหวัดแพร่  

เริ่มมาจากการเกิดความสนใจว่าจะสามารถน ามาพัฒนาในพื้นที่จังหวัดแพร่ได้หรือไม่ แปลง
ใหญ่ท าเก่ียวกับส้มเขียวหวาน มี 5 แปลง เลือกแปลงที่คิดว่ามีจุดอ่อนมากที่สุด ความเชี่ยวชาญของเกษตรกร
น้อย เกษตรกรต้นแบบมีแค่คนสองคน จึงมีความท้าทายเกิดข้ึนว่าจะท า การพัฒนาอย่างไรให้ส้มเขียวหวานที่
เมื่อก่อนเคยเป็นสินค้าหลักของจังหวัดแพร่ให้กลับมา เป็นสินค้าที่มีความโดดเด่น ได้ และพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ได้ 
อีกส่วนหนึ่งที่เลือกเพราะว่าในส่วนของเรื่อง ยุทธศาสตร์ ภาคเหนือตอนบน คือ เกษตรอินทรีย์ ที่มีความ
สอดคล้องกับ จังหวัดแพร่ได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่น าร่องในเรื่องต่างๆ จึงน าส้มเขียวหวาน เป็นพืชหลักในการ
ขับเคลื่อน โดยทีมงานจะประกอบไปด้วยกลุ่มยุทธ ศาสตร์และสารสนเทศ ทีมงาน จากเกษตรอ าเภอและ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ที่มีอายุราชการ  3 ปี ขึ้นไปมาของทุกอ าเภอไปเป็นพี่เลี้ยง มีนักวิชาการ
ส่งเสริมฯระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ประมาณ 20 ท่าน ร่วม เป็นคณะท างาน  ท าการของบประมาณจาก
โครงการแปลงใหญ่ที่ได้รับมาปีแรก แต่ก็ติดปัญหาโควิด ต่อมาใช้งบของโครงการศพก.และโครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพ รวมเจ้าหน้าที่ได้ 15 คน ใช้เกษตรกรประมาณ 30 คน จัดเวทีชุมชน 3 ครั้ง ครั้งแรกท าการ



วิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่ โดยใช้การ SWOT ซึ่งปัญหาที่ได้มาหลักๆคือ องค์ความรู้ เทคโนโลยีส้มเขียวหวาน 
และการรวมกลุ่ม ในเวทีที่ 3 ได้จัดท าแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ให้กับเกษตรกร นอกจากโครงการงบประมาณต่างๆที่
ได้มาแล้วนั้น ทางกลุ่มได้น าแผนพัฒนาเสนอของบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด จากแผนพัฒนากลุ่ม สามารถ
ก าหนดประเด็นในการพัฒนา ออกเป็น 4 ประเด็น คือ 
1.การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและกลุ่มแปลงใหญ่ 
2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยการผลิต และเทคโนโลยี 
3.ยกระดับการจัดการสินค้า 
4.การจัดการทรัพยากรในภูมิภาค 
 

จังหวัดเชียงใหม่ได้น ากระบวนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ไปใช้ในการท าโครงการศึกษาต้นแบบ
การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม Zoning ปี พ.ศ.2563 

ในการด าเนินงานเชิงพ้ืนที่ได้รับโอกาสจากกรมส่งเสริมให้เป็นพื้นที่ในการศึกษาต้นแบบการ
บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ตัวโครงการจะน าระบบส่งเสริมเชิงพื้นที่เข้าไปจับตัวโครงการ ซึ่งเปลี่ยนแปลง
ในพืชที่ไม่เหมาะสมให้เป็นพืชที่มีศักยภาพ เป้าหมายในการส่งเสริมเชิงพื้นที่ของเชียงใหม่จะมีกรอบ 2 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่เปลี่ยนจากพืชที่ไม่เหมาะสมเป็นพืชที่มีศักยภาพ และกรอบในการสร้างศักยภาพพืชเดิมที่มีอยู่ใน
พ้ืนที่ โดยเลือกท่ีต าบลสะเมิงเหนือ อ าเภอสะเมิง มีการปรับเปลี่ยนในพื้นที่ 120 ไร่ จึงใช้กระบวนการพัฒนา
งานส่งเสริมการเกษตร เชิงพ้ืนที่ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพืชที่ปรับเปลี่ยนจากตัวเดิมซึ่งจะท าให้เกษตรกรทั้ง
สองกลุ่มสามารถมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ กระบวนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เชิงพ้ืนที่จะใช้ระบบการมี
ส่วนร่วมในชุมชนเข้าไปในการจัดเวทีเพ่ือที่จะวิเคราะห์เลือกพืชที่มีศักยภาพออกมา โดยจะให้ระบุพืชก่อน 
ชุมชนคัดเลือกกระชายแล้ว จึงเตรียมทีมงานที่จะลงไปจัดเวทีเชิงพื้นที่พร้อมกับจัดเวทีชุมชนจ านวน 5 ครั้ง 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนาการเกษตรและวิเคราะห์ชุมชนว่ามีความต้องการและปัญหาด้านการเกษตรอย่างไร 
จากนั้นร่วมกันท าโครงการเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของชุมชนเพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพของกระชาย 

 

กระบวนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เชิงพ้ืนที่ ในการวิเคราะห์เวทีชุมชนครั้งที่ 1 เป็น
การลงพ้ืนที่ร่วมกับกลุ่มฝ่ายของส านักงานเกษตรจังหวัด มีทีม งานจากกองวิจัยเข้าร่วม เป็นการปรับ กระบวน
ทัศน์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ โดยมีเป้าหมายคือผู้น าชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เช่น องค์การบริหารส่วน
ต าบล เกษตรกรจากกลไกขับเคลื่อนนั้นคือแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม SF YSF เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์
ของชุมชน ได้มาซึ่งสถานการณ์ในอดีต ปัจจุบัน ข้อมูลที่ชุมชนยังขาด โดยก่อนลงพ้ืนที่ส านักงานเกษตร จังหวัด
ได้แบ่งหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ ในการหาข้อมูล เบื้องต้นก่อนลงพื้นที่ จากนั้นจะสรุปออกมาแต่ละด้าน อีกท้ังยัง
วิเคราะห์ศักยภาพพืชว่าทางชุมชนต้องการพืชอะไร จนได้มา 3 พืชที่สอดคล้องกับสิ่งที่ชุมชนต้องการ คือ 
กระชาย ถั่วลิสง และอโวคาโด  



โดยน าประเด็นการพัฒนา พืชทั้ง  3 ชนิดม าพูดคุยในเวทีชุมชนครั้งที่ 2 คือการวิเคราะห์
ศักยภาพ supply chain ของพืชทั้งสามชนิดต้นทาง กลางทาง และปลายทางว่าสถานการณ์ผลิตของชุมชน   
สะเมิงเหนือเป็นอย่างไร มีปัญหาอย่างไร จะพัฒนาไปในส่วนไหน มีหน่วยงานไหนที่เก่ียวข้องบ้างโดยจะได้ 
supply chain ของทั้งสามพืชกับก าหนดเป้าหมายความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนก่อนที่จะมีการลง
พ้ืนที่ชุมชนต้องการองค์ความรู้ปุ๋ยยา ปัจจัยการสนับสนุน ความต้องการด้านการตลาด 

สรุปตั้งแต่จัดเวทีครั้งแรกจนถึงครั้งสุดท้ายมีความต้องการเปลี่ยนไปจากเดิม ครั้งแรกท่ี
เกษตรกรเจอกันยังไม่กล้าที่จะแสดงออก มีการใช้บัตรค าในการให้ข้อมูลเกษตรกร จากการวิเคราะห์ supply 
chain ของพืชทั้งสามชนิด จะน าข้อมูลดังกล่าวไปยังเวทีครั้งที่ 3 เพื่อจัดท าตัวแผนการโครงการ ในแต่ละกลุ่ม
จะส่งตัวแทนมาร่วม จากนั้นน้องท่ีบรรจุใหม่หรือพ่ีที่มีประสบการณ์จะจัดการเรียนรู้กันภายในจังหวัดและ
อ าเภอตัวเอง ผู้ท าหน้าที่ ขับเคลื่อนหลัก คือ เกษตรต าบลและเกษตรอ าเภอ เนื่องจาก ทราบถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับพืชแต่ละชนิดได้ว่าจะมีส่วนหน่วยงานภาคีฯส่วนไหนที่เข้ามาร่วมในการพัฒนาสินค้าในพ้ืนที่ จาก
เวทีครั้งที่ 2 สรุปได้ว่า ทางชุมชนต้องการที่จะพัฒนากระชายเพื่อจัดท าเป็นแผนงานโครงการสนับสนุน        
ของบประมาณจากกรม ส่งเสริมการเกษตร ต่อไป ในเวทีครั้งที่ 3 4 และ5 จะเก่ียวกับพืชตัวหลักของสะเมิง
เหนือคือ กระชาย มีการตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ผลิตกระชายทั้งต าบล(หมู่ 1-หมู่6) เพราะกระชายจะผลิตทั้ง
ต าบล ซึ่งเบื้องต้นของอ าเภอสะเมิงผลิตเพ่ือจ าหน่ายพืชสด ยังไม่มีการแปรรูป หรือเพ่ิมมูลค่า จากนั้นน า 
supply chain จากกระชายมาเพ่ิมเติมว่าต้องการกิจกรรมพัฒนาส่วนไหนเพ่ือท าเป็นโครงการ จนได้เป็น
โครงการส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพกระชาย ตัวโครงการจะครอบคลุมส่วนต้นทาง คือส่งเสริมผลิตGAP ท าแปลง
เรียนรู้และแปลงต้นแบบกระชาย ทั้งต าบลสะเมิงเหนือมีเกษตรกรปลูกกระชายประมาณ 120 ราย แต่น าร่อง
จ านวน  35 ราย อยู่ใน โครงการ โซนนิ่งอีก 20 ราย ต่อมาจากเวทีที่ 3 เมื่อได้ตัวพืชหลักคือ กระชาย ได้
โครงการแล้ว จึงก าหนดหัวข้อที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ในเวทีครั้งที่ 4 แบ่งย่อยเป็นเวทีการถ่ายทอดองค์
ความรู้การวิเคราะห์ดิน ปรับปรุงบ ารุงดิน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยจะท าให้เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุนในการซื้อปุ๋ยจากเดิมลงประมาณ 324 บาท/ไร่  และเวทีในการถ่ายทอดความรู้การป้องกันก าจัดโรค
แมลงศัตรูพืชแบบวิธีผสมผสาน จะได้รับวิทยากรบูรณาการจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช จังหวัด
เชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช  

จากการวิเคราะห์ ปัญหาของกระชายคือโรคเน่า โคนเน่า ท าให้มีการใช้สารเคมีของเกษตรกรเยอะ 
เกษตรกรขาดองค์ความรู้ในการแปรรูปและขาดการผลิตให้ได้มาตรฐาน ในปีแรกพืชกระชายเหมือนเป็นพืชที่
นับหนึ่งใหม่ที่เริ่มเข้าสู่มาตรฐาน การแปรรูป การรวมกลุ่ม เวทีที่ 3 เป็นการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและมีการบูร
ณาการร่วมกับประธานวิสาหกิจชุมชนของอ าเภอสารภี ซึ่งมีทักษะในการแปรรูป มีการฝึกปฏิบัติ ท าน้ ากระชาย
ผสมน้ าผึ้งมะนาว กระชายผงส าเร็จรูป ในเวทีแต่ละครั้งจะมีผู้น าชุมชนและผู้น าท้องถิ่นอบต.เข้ามาร่วมด้วย 
ดังนั้นในการผลิตการแปรรูปทางอบต.จึงให้ความส าคัญ เวลามีการจัดประชุมสัมมนา มีการศึกษาในพื้นที่ ก็จะ  
ชูน้ ากระชายน้ าผึ้งมะนาว เวทีสรุปผลการด าเนินงาน คืนข้อมูลสู่ชุมชน เป็นการสรุปเวทีทั้งหมดและ
ผลประโยชน์ /การเรียนรู้ที่เกษตรกรได้รับ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกระชาย
ด้วยกันและระหว่างเครือข่าย 



จากการด าเนินงานกลุ่มเกษตรกร มีการยกระดับเป้าหมายเพ่ิมข้ึน คือ พัฒนาการรวมกลุ่มให้
เข้มแข็งถึงขั้นจัดตั้งกองทุนปุ๋ยยาในกลุ่มเพ่ือให้มีเงินระดมหุ้นในการซื้อเครื่องจักร เนื่องจากทางรัฐไม่สามารถ
สนับสนุนพวกครุภัณฑ์ได้ ความต้องการในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆท่ีหลากหลาย เนื่องจากโครงการหลวงได้
มีการรับซื้อแล้วน าไปแปรรูป เกษตรกรจึงต้องการที่จะแปรรูปให้สินค้ากระชายมีความหลากหลายมากข้ึน ให้
ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ต่อยอดไปถึงเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรในด้านยารักษาโรค พัฒนาเข้าสู่ห้างสรรพสินค้าและ
ส่งออกต่างประเทศ สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมคือดูงานจากกลุ่มที่ประสบความส าเร็จเพราะยังเป็นกลุ่มที่ก าลังเริ่มต้น 
กับการแปรรูป ช่องทางการจ าหน่ายที่หลากหลายและแน่นอน การประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรก็ได้ผล
ออกมาในช่วงมากถึงมากท่ีสุด 

ความส าเร็จในการใช้การพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่เป็นเครื่องมือและปัจจัยที่ท าให้การพัฒนาฯส าเร็จ 

จังหวัดเชียงใหม่    เจ้าหน้าที่ท้ังระดับจังหวัด ต าบลที่ลงไปด าเนินการ เกิดการเรียนรู้ เกิดความรู้ใน
กระบวนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเป็นเหมือนเครื่องมือ ในการจัดเวทีชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูล
และความเชื่อถือในตัวนักวิชาการฯ ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน ราบรื่น สามารถรู้ถึงความ
ต้องการของชุมชนได้จริงๆว่าเขาต้องการอะไร อีกท้ังยังท าแผนโครงการเพื่อตอบโจทย์ในสิ่งที่ชุมชนต้องการ 
พัฒนาร่วมกัน ปัจจัยที่ท าให้เชิงพ้ืนที่ส าเร็จ ได้แก่ ตัวเจ้าหน้าที่ท่ีความรู้ในกระบวนการ ความรู้ในบริบทในพ้ืนที่
ของตัวเอง  

จังหวัดตาก กระบวนการ พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เชิงพ้ืนที่ ท าให้ค้นพบไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด     
มีการหาความรู้ให้ทันสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป วิเคราะห์กลุ่มด าเนินงานในแต่ละปี ปัจจัยที่ท าให้เชิงพื้นที่ส าเร็จ 
ได้แก่ กระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่ม/ชุมชน ภาคีเครือข่าย ผู้บริหาร 

จังหวัดแพร่ ปัจจัยที่ท าให้เชิงพ้ืนที่ส าเร็จข้อมูล ซึ่งจะเป็นตัวชี้ให้เกษตรกรได้รู้ปัญหาต่างๆ เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมรุ่นใหม่ ชาวบ้านจึงเกิดการกระตุ้นเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ก็พยายามกระตุ้นเกษตรกรให้หา
ปัญหาออกมา โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 



การมอบแนวคิด  การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่  

โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

 

  การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในปี 2563 เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทุ่มเท
การท างานอย่างหนักเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเพ่ือพัฒนาสินค้าเกษตรของเกษตรกร ซึ่งได้รับค า
ชมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะภารกิจการข้ึนทะเบียนการเยียวยาเกษตรกร
ในช่วงการระบาดของโควิด 19 ที่ด าเนินการภายใต้สถานการณ์ปัญหาที่เร่งด่วน ต้องแก้ไขปัญหารายวัน จาก
ความหลากหลายของปัญหา ทั้งเกษตรกรรายใหม่ รายชื่อตกหล่น ผู้เสียชีวิต ถูกรุมเร้าจากเกษตรกร สื่อมวลชน 
และสังคม ซึ่งเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันด าเนินงานจนลุล่วง ล่าสุดคือการเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกล าไย ซึ่งเร่ง
ด าเนินการเขียนโครงการเดินเรื่องจนเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์เดียว และส่งต่อให้พื้นที่ด าเนินการต่อ 
ประกอบการงานภารกิจอ่ืนๆ ในการช่วยเหลือเกษตรกร ในช่วงภาวการณ์ระบาดของโควิด 19 เช่น การ
ส่งเสริมตลาดเกษตรกร โดยเฉพาะการตลาดเกษตรกรออนไลน์ที่กรมได้ริเริ่มด าเนินการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
ในการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการจ าหน่ายสินค้าเกษตร ซึ่งจะต้องพัฒนาต่อและ
วิเคราะห์ว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรในการจ าหน่ายสินค้าของเกษตรกร และก็ขอให้รับฝังความเห็นของลูกค้าใน
การให้บริการ เช่น การตอบข้อความของลูกค้าช้า ไม่รับโทรศัพท์ลูกค้า ก ารส่งสินค้าช้า บรรจุภัณฑ์ไม่ดี 
โดยเฉพาะผลไม้ที่มีอายุในการบริโภค แต่ถ้าเป็นของแห้ง เสื้อผ้า จะไม่กระทบเท่าไร   

  ในปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตร จะเน้นหนักในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มากข้ึน 
โดยเฉพาะกลุ่ม young smart farmer ทีรั่ฐมนตรีให้ความสนใจ หากพบผู้ที่สนใจจะเป็น young smart 
farmer ต้องรีบด าเนินการโดยด่วน  กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มท่ีมีพลังอ านาจสูงสุดของเกษตรกร คือกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร ที่ดูแลทุกอย่างภายในพ้ืนที่ทั้งการผลิตและเรื่องการเงิน จะเน้นเรื่องการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง และ
ประธานกลุ่มแม่บ้านระดับประเทศมีพลังในการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่อย่างมาก  



กลุ่มท่ี 3 คือ อกม. กรมก าลัง หาเงิน ค่าป่วยการ ให้  อกม. เช่นเดียวกับ อสม. เดือนละ 1,000 บาท ขณะนี้   
อยู่ระหว่างให้ส านักงบประมาณพิจารณา โดยกรมพยายามผลักดันเรื่องให้ผ่าน เพ่ือจะได้มอบหมายภารกิจงานให้ 
อกม.ช่วยเราปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบมากขึ้น  

  ปีงบประมาณ 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับงบประมาณ ราว 5,700 ล้านบาท เป็น
งบประมาณ ด้านเงินเดือนค่าตอบแทน 4,000 พันล้าน เหลือประมาณ 1,700 ล้านบาทในการท างาน ซึ่ง
กรมจะบริหารงบประมาณโดยกันเงินบางส่วนไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน และจะจัดสรรงบประมาณให้ทุกหน่วยงาน
เพ่ือท างานต่อไป งานหลัก คือ ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ศพก. ที่จะด าเนินงานต่อ มีแปลงใหญ่บางส่วนที่
ครบ 3 ปี ที่เกษตรกรจะต้องเป็นผู้จัดการแทนเรา และให้เราเป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนงานแปลงใหญ่ของ
เกษตรกร ในระยะท่ีผ่านมาการท าโครงการพัฒนาแปลงใหญ่เพื่อขอสนับสนุนจากเงินกู้ 4 แสนล้านบาท ซึ่ง
กรมส่งให้ส านักงบประมาณพิจารราแล้ว ขอให้ท าความเข้าใจกับเกษตรกรในกรณีท่ีเกษตรกรแปลงใหญ่ท า
โครงการขอสนับสนุนครุภัณฑ์ หรือรถไถ ต่างๆ ซึ่งไม่สามารถให้ได้ตามกรอบและระเบียบชองทางราชการ 
ขอให้พิจารณาคัดเลือกประธานแปลงใหญ่และศพก. ที่สามารถท างานร่วมกับเราได้เพ่ือให้มีความเข้าใจระหว่าง
กันและร่วมกันขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่  งานต่อไปจะผลักดันคุณภาพวิสาหกิจชุมชน ที่มี
จ านวนมาก และมีสินค้าหลากหลายไม่ใช่สินค้าเกษตรเพียงอย่างเดียวแต่มีสินค้าอ่ืนด้วย ท าให้การดูแลไม่ทั่วถึง 
โดยเฉพาะเรื่องร้อนแรงมีกลุ่มเกษตรกรมาขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนผลิตกัญชา ขอให้ท าความเข้าใจ
เกษตรกรว่ายังไม่มีกฎหมายรองรับ ส าหรับงาน smart farmer และ young smart farmer จะเดินหน้าต่อ
ตามแผนที่วางไว้  

  งานเกษตรสร้างชาติ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่ และน า
เกษตรกรเข้าร่วมงาน ซึ่งได้เชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดได้อย่างราบลื่นและได้รับค าชม และ
ได้วางแผนไว้จะจัดต่อเนื่องในปีต่อไป ได้แจ้งกองแผนงานให้กันงบประมาณไว้ และจะปรับปรุงข้อบกพร่องเรื่อง
การบริหารงบประมาณให้ดีขึ้น ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรมาร่วมขายสินค้า สินค้าประเภทอาหารแปรรูป
และต้นไม้ขายดี เกษตรกรอยากมาร่วมงานอีกในปีต่อไป  

  การแต่งตั้งผู้บริหารในปีนี้กรมจะเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้น เปิดโอกาสให้แสดงความจ านงใน
การโยกย้าย มาที่กรมเพ่ือเป็นข้อมูล หากกระทรวงประกาศให้ชี้ตัวจะได้เสนอเรื่องไปกระทรวงได้เลยเพ่ือความ
รวดเร็ว ให้ได้คนมาท างานและบริหารงานได้อย่างรวดเร็ว 

  สิ่งที่ผมยังคงยึดมั่นอยู่มี 1 ประการคือ 1. คนกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นคนเก่ง 2.ผมท างาน
ร่วมกับคนกรมส่งเสริมการเกษตรได้ และเป็นความจริงมาจนถึงทุกวันนี้ จากนี้ขอให้พวกเราร่วมแรงร่วมใจกัน
ท างานที่ยากล าบาก มาเหนื่อยด้วยกัน มาท างานอย่างมีความสุขร่วมกันอีกในปีต่อไป  

 

 

 



การมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดแปลงใหญ่  และวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2563  

ผลการคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2563  

รางวัลชนะเลิศระดับเขต ได้แก่ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ ต าบลตลุกกลางทุ่ง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

   

 

รางวัลรองชนะเลิศระดับเขตล าดับที่ 1 ได้แก่ กลุ่มแปลงใหญ่ล าไย ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

   
 
 
รางวัลรองชนะเลิศระดับเขตล าดับที่ 2 ได้แก่ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต าบลทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่ 

   
 
 



รางวัลชมเชยระดับเขตอันดับที่ 1 ได้แก่ กลุ่มแปลงใหญ่ล าไยต าบลเชียงแรง อ าเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา 

   
 
รางวัลชมเชยระดับเขตอันดับที่ 2 ได้แก่ กลุ่มแปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าวพระร่วง-ดงไทย อ าเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2563  

รางวัลชนะเลิศระดับเขต ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรขี้นาคแผนใหม่ ต าบลวังบาล  
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

รางวัลรองชนะเลิศระดับเขต ล าดับที่ 1 ได้แก่วิ สาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพร
และผลไม้ ต าบลบ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 

รางวัลรองชนะเลิศระดับเขต ล าดับที่ 2 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน แปรรูปข้าวแม่บ้านเกษตรกร
ฟากคลอง ต าบลหนองกรด อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

รางวัลชมเชยระดับเขตล าดับที่ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลวอแก้ว   
ต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

รางวัลชมเชยระดับเขตล าดับที่ 2 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปกาแฟคุณภาพ
บ้านแม่เหาะ ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
ภาพการมอบรางวัล 

   

   

 



การจัดนิทรรศการแสดงผลการด าเนินงานตามประเด็นท้าทายความส าเร็จของงานส่งเสริมการเกษตร (Challenge) 
ของส านักงานเกษตรจังหวัด 17 จังหวัด และผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่นของศูนย์
ปฏิบัติการ 14 ศูนย์ ประจ าปี 2563 โดย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อม
ด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเยี่ยมชมผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ 

   

   

   

   



 

 

 

  

   



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



การอภิปรายกลุ่มย่อย ตามกลุ่มจังหวัด สรุปบทเรียนความส าเร็จจากการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร 
ด้วยกระบวนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ประจ าปี 2563                               

กลุ่มท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน 

   

การพัฒนางาสนส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ ของกลุ่มที่ 1 แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน  
ขั้นตอนแรกคือ การวางแผน ซึ่งมีความส าคัญทางกลุ่มต้องมีการสร้างความเข้าใจกันเองก่อน 

บางจังหวัดจะใช้ในเวทีของระบบส่งเสริมการเกษตร โดยการสร้างความเข้าใจ ต้องสร้างให้กับเจ้าหน้าที่และ
เกษตรกร หลังจากนั้นจะมีการตั้งคอ ร์ทีม  เลือกพ้ืนที่ เลือกสินค้า มีการ focus group ก าหนดบทบาท แบ่ง
งานว่าแต่ละคนต้องรับผิดชอบงานอะไร จากนั้นสร้างทีม พ่ีเลี้ยงน้องเลี้ยง   มีการเรียนรู้ของทั้งพ่ีเลี้ยงและน้อง
เลี้ยงตามความสนใจ จากนั้น ท าการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งข้อมูลมาจากมือหนึ่งและมือ   สุดท้ายสิ่งที่ ได้เพ่ิมข้ึนมา
คือมีการ หารือถึง ของบทบาทหน้าที่ของ หน่วยงาน ภาคี อาจจะมี หน่วยงาน ท้องถิ่น และหน่วยงานกระทรวง
เกษตรที่มาเข้าร่วม  

ขั้นตอนที่ 2  การจัดเวทีชุมชน จ านวน 2-5 ครั้ง โดยที่เวทีการวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาจ น
เกิดมาเป็นโครงการ และแผนงานงบประมาณ กรณีจังหวัดล าปาง จะคืนข้อมูลให้กับชุมชนให้ชุมชนมีส่วนร่วม
แล้วน ากลับไปจัดท าเป็นแผนพัฒนาต าบลซึ่งเป็นหัวใจหลัก กรณีจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการส ารวจพื้นที่ชุมชน โดย
ทีมงานพ่ีเลี้ยงน้องเลี้ยง ค านึงถึงการพัฒนาคอ ร์ทีม ทีมพ่ีเลี้ยงน้องเลี้ยงประสานความร่วมมือในการลงพ้ืนที่ใน
การท างานกัน การบูรณาการงบประมาณ ของภาครัฐและเอกชน กรณีจังหวัด ล าพูนจะมีโลตัสเข้ามาร่วมและ
สถาบันการศึกษา และศูนย์ปฏิบัติการภายในกรมส่งเสริม การติดตามและประเมินผลใช้ เวทีระบบส่งเสริม
การเกษตร การนิเทศงาน อาจใช้การติดตามใน โครงการ  เช่นแม่ฮ่องสอนใช้การติดตามโครงการและติดตาม
ความก้าวหน้าทุกเดือน จากนั้นท าการประเมินผลและสรุปผล  

 

สิ่งที่ท าได้ดี แยกเป็น คน พื้นที่ สินค้า ตัวเจ้าหน้าที่เกิดความมั่นใจในการท างานในพ้ืนที่เกิด
เกษตรกรต้นแบบ เจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงน้องเลี้ยงเกิดการเรียนรู้และเกิดการมีส่วนร่วมทั้งตัวเจ้าหน้าที่และตัว
เกษตรกร และกลับมาทบทวนตัวเองว่าเราสามารถวางแผน ในการพัฒนาได้  ในส่วนของพ้ืนที่ เกิดผลส าเร็จ 3 



ด้าน คือ เกิดแปลงเรียนรู้ ของชุมชน เกิดแปลงต้นแบบ  และเกิดแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่  เพ่ือจะน าไปพัฒนาพ้ืนที่  
ในส่วนของสินค้า สินค้าบางตัวอาจจะมี การผลิต อยู่ เดิม บางพ้ืนที่ อาจจะ มีสินค้าที่เหมาะสม เกิดข้ึนมาใหม่ 
อย่างเช่นกระชาย ของจังหวัดเชียงใหม่  

สิ่งที่ต้องปรับปรุง  คือ ส านักงานเกษตรจังหวัดมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อน ต้องสร้างความ
เข้าใจใหม่ร่วมกันให้มากขึ้น เพ่ือให้ทีมงานเข้าใจ ในทิศทางเดียวกันทุกระดับท้ังระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ
การเข้าร่วมเวทีชุมชนอย่าง ต่อเนื่อง การจักสรรงบประมาณสนับสนุนและกระบวนการเรียนรู้พ่ีเลี้ยงน้องเลี้ยง 
ซึ่งได้เรียนรู้ผ่านระบบ VDO conference เป็นระบบออนไลน์ซึ่ง เรียนรู้ได้ไม่เต็มที่เนื่องจากภารกิจงานของแต่
ละคนที่มีมาก การ จะท าให้ดีกว่าเดิม อย่างแรกก็คือ ต้องมีการถอดองค์ความรู้ เพื่อ น ามาพัฒนาในปี 2564 
บูรณาการหน่วยงาน งบประมาณ ว่าจะท าอะไร ที่ไหน สร้างการรับรู้แล้วไป เน้นย้ ากับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
การก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน จัดสรรงบประมาณลงพื้นที่แบบบูรณาการอาจ มอบให้ 4 กลุ่มงาน หารือ กัน
แล้วบูรณาการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน  

สิ่งที่จะท าต่อในปี 2564 กรณีจังหวัด ล าปางจะ Challenge  ต าบลละ 1 จุด กรณีของ
จังหวัดล าพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน  จะ Challenge อ าเภอจะ  1 จุด โดยสิ่งที่มุ่งเน้น คือการค้นหา
เกษตรกรต้นแบบ และสร้างความเข้าใจ โดยขอให้เวทีระดับเขต เขต RW ครั้งที่1 เป็นการสร้างความเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้นหรืออาจจะใช้เวทีเฉพาะกิจสร้างความเข้าใจให้กับ ทีมงาน  การพัฒนากระบวนการพี่เลี้ยงน้องเลี้ยง ต้อง
เข้มข้นยิ่งขึ้น เพราะมองว่ายังเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น ที่สามรรถ พัฒนาต่อไปให้ต่อเนื่อง และสุดท้ายคือการ
เชื่อมโยงงบประมาณของกรมส่งเสริม เชื่อมโยงกับงบประมาณของจังหวัด เพ่ือให้ผลส าเร็จของงานเกิดเป็น
รูปธรรมมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มท่ี 2 จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

   

กลุม่ที่ 2 จังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน กลุ่มถ่ินฟ้าล้านนาตะวันออก มีการด าเนินงานอยู่ 
2 รูปแบบ คือ แบบที่1 ก็คือพิจารณารายสินค้า แบบที่ 2 พัฒนาพื้นที่ เช่น จังหวัด น่านต้ังโจทย์เพ่ือแก้ไข
ปัญหาภูเขาหัวโล้น จึงหึความส าคัญกับการพัฒนาพื้นที่มากกว่าตัวสินค้า พ้ืนที่เป็นสิ่งที่ต้องเข้ามาแก้ปัญหาว่า
จะแก้ปัญหาพ้ืนที่ภูเขาหัวโล้น อย่างไร จากนั้น หาวิธีเพ่ือลงไปท าเวที กับเกษตรกร จากปัญหาที่เกษตรกรปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่สูงได้รับการต่อต้านจากสังคมโลกในเรื่องของการสร้างมลพิษ เรื่องของการใช้สารเคมี 
และในเรื่องของการท าลายป่า สิ่งนั้นเลยเป็นสิ่งที่กดดันของชาวเมืองน่าน จึงต้องลงไปหาพ้ืนที่ ที่จะสร้างเป็น 
โมเดลต้นแบบเพื่อจัดท าพูดคุยกับพื้นท่ี เราถึงจะได้สินค้าออกมา เราถึงจะพัฒนาตัวสินค้า ซึ่งในปีที่ผ่านๆมา จึง
ได้พืชหลักท่ีจะส่งเสริมคือ อโวคาโด ไผ่ ในส่วนของอีก 3 จังหวัด คือ จังหวัดแพร่  พะเยา และเชียงราย ที่ให้
ความส าคัญ ในรายสินค้าที่จะพัฒนา โดยมองพืชที่ส าคัญ สินค้าที่ส าคัญ จังหวัดพะเยา เชียงราย และจังหวัด
แพร่ เน้นไปที่ข้าวเพราะมีข้าวที่คุณภาพดี โดยการเริ่มจากการตั้งคณะท างาน  การด าเนินการข้ันแรกคือการ
วางแผน สร้างการรับรู้ก่อนอย่างไปท าเวทีชุมชนกับเกษตรกร  ท าการ คัดเลือกพ้ืนที่ โดยมีการพิจารณาใน
ประเด็นที่ต่างกัน เช่นจังหวัดแพร่มองไปที่กลุ่มที่มีปัญหาเพ่ือที่เข้าไปแก้ปัญหา ในส่วนของพะเยาและเชียงราย
ก็มองพ้ืนที่ ที่มีโอกาสที่จะส าเร็จ เป็นตัวอย่างที่ดีขยายผลได้ง่าย มีวิธีการเลือกที่แตกต่างกันออกไปหลังจากนั้น 
ก็มีการก าหนดแผนงานและเป้าหมาย มีประเด็นส าคัญ ประการแรกคือ ต้องมีการบูรณาการการท างานระหว่าง
กลุ่มงาน กลุ่มยุทธศาสตร์ฯเป็นเจ้าภาพในการเขียนโครงการ กลุ่มงานอ่ืนก็ต้องมีแผนงานเช่นกัน และแผนงาน
ระดับพ้ืนที ่คือแผนพัฒนาต าบลรวมกันเป็นแผนพัฒนาการเกษตรประจ าอ าเภอ รวมเป็นแผนพัฒนาการเกษตร
ประจ าจังหวัด  ประการที่สอง  การของบประมาณจากง บพัฒนาจังหวัด และงบพัฒนากลุ่มจังหวัด นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรระดับพ้ืนที่ควรมีแผนพัฒนารายสินค้าที่เป็นของตัวเอง  เช่น คนที่รับผิดชอบเรื่องข้าวก็ต้อง มี
ความช านาญเรื่องข้าวแล้วต้องมองทะลุว่าจะพัฒนาข้าวในพ้ืนที่ อย่างไร จัดท าแผนพัฒนาข้าวระยะ  5 ปี เพื่อ
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาสู่ความส าเร็จในอีก 5 ปีช้างหน้า ในขณะเดียวกัน ผู้รับผิดชอบพืช ล าไยปี  ก็ต้อง
วางแผนพัฒนาล าไย ตั้งเป้าไว้เลยว่า จากราคาขาย  3 ก.ก./ 100 บาท พัฒนาให้ขายได้ ก.ก. ละ  120 บาท
เป็นต้น  

 



เมื่อได้เป้าหมายและแผนในการพัฒนา จากนั้นท าการสร้างทีมเป็นทีมพ่ีเลี้ยง แบ่งทีมตามกลุ่ม
งาน  ตามพ้ืนที่อ าเภอ  ตามกลุ่มเป้าหมาย  แล้วก็มีที่ปรึกษาโดยมาจากการวางแผนทั้งหมด  ในส่วนของการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเรื่องของการ รวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้เครื่องมือ SWOT เพ่ือ
ก าหนดกลยุทธ์ในการท างาน แล้วท าเป็นแผนพัฒนารายสินค้าหรือรายพ้ืนที่เพ่ือที่จะท าไปของบประมาณใน
ส่วนของแหล่งงบประมาณ และท างานเชื่อมโยงโครงการลงสู่พ้ืนที่ จากนั้น ขยายผลโดยใช้ชุมชนต้นแบบ ถอด
บทเรียนสร้างเป็นโมเดล และขยายผลต่อ และท าการติดตามประเมินผล ก็ท าการติดตามประเมินผลตามกรอบ
ระยะเวลาและเป้าหมายที่วางไว้เป็นระยะ  

เรื่องท่ีควรปรับปรุงคือ  ควรมีการขยายความรู้สู่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร จังหวัดควรมีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  เพิ่ม การถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กร ให้มากขึ้น ประกอบ
กับงบประมาณในการท าเวทีเรียนรู้ที่ส่วนกลางส่งลงมาน้อย ส่งผลให้การจัดเวทเีรียนรู้ไม่เต็มที่  

ในระยะต่อไปต้อง มองปัญหาแต่ละพ้ืนที่แต่ละจังหวัดว่ามีปัญหาอะไร หากเป็นปัญหาเฉพาะ
พ้ืนที่หรือเฉพาะจังหวัด ก็ใช้โครงการจากงบพัฒนาจังหวัดในการดเนินงาน หากเป็นปัญหาหรือประเด็นที่มี
ความเกี่ยวเนื่องกันหลายหลายจังหวัดให้เสนอของบพัฒนากลุ่มจังหวัดในการพัฒนา  พื้นที่ต้นแบบของ 4 
จังหวัด จังหวัดละ 1 จุด และใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรอั จฉริยะเข้ามาช่วย ร่วมกับงานวิจัย เพ่ือพัฒนาต่อ
ยอดสินค้าในภาพรวมของกลุ่มจังหวัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มท่ี 3 จังหวัด พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย  อุตรดิตถ์ ตาก 

   

การท างานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ในภาพรวม  5 จังหวัด (พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,สุโขทัย,
อุตรดิตถ,์ตาก)  จะมีจังหวัดตากซ่ึงได้ ด าเนินการ น าร่องเม่ือปี  2562 และในปีนี้ได้ ด าเนินการไป ถึงเวทีชุมชน
ครั้งที่ 3  ส่วนจังหวัดอ่ืนก็ยังติดขัดในเรื่องของสถานการณ์โควิค จึงยังไม่สามารถจัดเวทีชุมชนได้ครบตามที่กรม
ก าหนด ทุกจังหวัดท า การวางแผนในแต่ละจังหวัดของในกลุ่มนี้ก็จะมีการด าเนินการที่มีลักษณะที่คล้ายๆกัน 
โดยมีขั้นตอนของกรมเป็นตัวหลักท่ีน ามาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน  เริ่มจากการวางแผน มีการแต่งตั้ง
คณะท างาน ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ   คัดเลือกพ้ืนที่โดยให้อ าเภอเป็นคนคัดเลือกภายใต้เงื่อนไขที่ว่าพืช
ชนิดนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทางอ าเภอมองเห็นมีการพัฒนาที่ชัดเจน มีโอกาสทางด้านการพัฒนาคุณภาพ พัฒนา
ด้านการตลาดไปในทิศทางที่ดีได้  ซึ่งในการคัดเลือกพ้ืนที่โดยจะศึกษาของข้อมูลมือสอง โดยจากข้อมูลที่มีจาก
พ้ืนที่ส่วนการเตรียมทีมก็จะมีการชี้แจงในส่วนของอ าเภอ ในส่วนของจังหวัดก าหนดหัวข้อแบ่งบทบาทหน้าที่
การท างาน    

การจัดเวทีชุมชนครั้งที่  1 การน า ข้อมูลไปทบทวน ตรวจสอบของชุมชน สอบถามความ
ต้องการ ในเวทีที่ 2 ก็ลงไปสนับสนุนวิชาการ ความรู้ รวมไปถึงการเขียนโครงการ เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ 
เวทีที่ 3 ให้ชุมชนได้ปฏิบัติจริงในพ้ืนที่โดยบางพื้นท่ีใช้งบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร แต่ในหลายๆ
จังหวัดไม่ได้งบประมาณลงไปสนับสนุน ในส่วนของจังหวัดตาก นอกจากงบประมาณท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร
ให้การสนับสนุนในส่วนของเชิงพื้นที่แล้ว เราได้ใช้งบในส่วนของแปลงใหญ่เข้าไป ร่วมด้วยและงบโครงการอ่ืนๆ 
เช่น ศจช.  พบปัญหางบประมาณโครงการที่จัดสรรไว้ให้กับพ้ืนที่ไม่สามารถจัดสรรให้ตรงกับเป้าหมายได้ ต้อง
ประสาน งานหน่วยงานบูรณาการในพ้ืนที่ที่ค่อนข้างท่ีจะชัดเจนโดยอยากจะน าเรียนว่าในจังหวัดตาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดตากอยู่ที่อ าเภอ พบพระ พืชก็คืออโวคาโดซึ่งอยู่ภายใต้แปลงใหญ่
จึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีแทบทุกหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ ที่ผ่านมาส่วนท้องถิ่นก็ได้สนับสนุนให้มีการจัดงานเทศกาล อโวคาโด ซึ่งเป็นรูปแบบของการประสานงาน
ที่ท าควบคู่ไปกับการด าเนินการเชิงพ้ืนที่ ในส่วนของการประเมินผลใช้ทีมงานติดตาม ระดับอ าเภอแต่อย่างไรก็
ตามในส่วนของจังหวัดก็จะมีการมาช่วยสนับสนุน ช่วงนี้ทุกจังหวัดอยู่ในช่วงสรุปผล ส่วนการขยายผลโมเดลที่
ท าในกลุ่มน าร่องทุกจังหวัดมีแนวทางที่จะไปท าทุกอ าเภอ อ าเภอละ 1 จุด จุดละ 1 ชนิดพืชก็เป็นการขยายผล
ในปีต่อไป  



สิ่งที่ท าได้ดีก็คือการคัดเลือกคนในพ้ืนที่ ที่มีศักยภาพท่ีดี ถ้าได้สินค้าท่ีดี พื้นที่ท่ีดี คนที่ดีพร้อม
ที่จะพัฒนาทุกอย่างที่จะต่อเนื่องก็จะตามมาเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับเคลื่อน ระบบการผลิต 
การตลาด เป็นสิ่งที่ปีท่ีผ่านมาเราท าได้ดี ประเด็นที่สองก็คือการสร้างทีมงานที่ดีในการพัฒนาทีมงาน พัฒนาคน 
มีการร่วมงานกับหน่วยงานภาคีได้ดีโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีส่วนร่วมกับเราซึ่งโยงไปว่าถ้าเรามี
การคัดเลือกที่ดีแล้วทางองค์กรส่วนท้องถิ่นก็มีงบประมาณเข้ามาช่วย 

 สิ่งที่ต้องปรับปรุงก็คือการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ต้องการการพัฒนาบุคลากร เพราะว่า
โดยหลักของการท าเกษตรเชิงพื้นที่กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่กับตัวเกษตรกรเป็นเรื่องที่ส าคัญท่ี
ต้องประมวลองค์ความรู้ในการน ามาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนต่อไป ประกอบกับการพัฒนาทักษะทีมงาน
ของระดับจังหวัดและอ าเภอ ในการจัดเวทีชุมชน การพัฒนาในระยะต่อไป เราจะวางแผนภายในธันวาเพ่ือ สอด
รับงบประมาณประจ าปี 2564 การเตรียมแผน  เพื่อเสนอของบประมาณจากท้องถิ่น การท างานในเชิงพ้ืนที่
จะต้องมีการต่อเนื่อง เพราะว่านอกจากจะเป็น การคัดเลือกสินค้าแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือกระบวนการพัฒนา ผลิต
ภาพ กระบวนการแปรรูป การตลาด จะต้องมีความต่อเนื่อง ใช้ อกม. ร่วมงานกับพี่เลี้ยง เนื่องจากว่าหลังจากท่ี
เราด าเนินการไปได้ระยะหนึ่งเกิดความเข้มแข็งในชุมชนแล้ว อกม . ควรมามีบทบาทในการที่จะก ากับดูแล
ขับเคลื่อนการเกษตรเชิงพื้นที่ตรงนี้ เพราะว่าในอนาคตต่อไปก็คงเป็นเนื้องานที่  อกม.ควรจะเข้ามามีบทบาท
แทนเจ้าหน้าที่เกษตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มท่ี 4 จังหวัดก าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี 

   

จังหวัดก าแพงเพชร,พิจิตร,นครสวรรค์,อุทัยธานี ส าหรับการส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ 
ขั้นตอนการด าเนินงานกับกระบวนการด าเนินงาน ได้พยายามท าตามรูปแบบของกรมก่อนเพราะยังไม่มีรูปแบบ
ที่ตายตัวส าหรับจังหวัดก็คือปรับตามพื้นท่ี พืช กระบ นการที่เราคิดว่าเหมาะสมส าหรับพ้ืนที่ของเรา จากการ
ด าเนินการพบ ข้อดีก็คือ เกษตรกรได้พัฒนาพร้อมกันทั้งเรื่องกระบวนการเรียนรู้ ทักษะ วิธีการพัฒนาของพืช
ชนิดนั้นที่จังหวัดเลือก เช่นพิจิตรเลือกส้มโอเพราะเป็นพืชเศรษฐกิจจังหวัด และมีแผนพัฒนาที่ค่อนข้างชัดเจน
ส าหรับการด าเนินงานในพื้นที่ พิจิตรได้พัฒนาทั้งคน และพ้ืนที่ สินค้าไปพร้อมกัน ในการเสนอโครงการ ของบ
พัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และงบภาค พยายามเขียนโครงการพัฒนาให้ครบองค์ประกอบ ทั้งด้านคน พ้ืนที่และ
สินค้า พัฒนาไปทั้งระบบในกระบวนการผลิตส้มโอ อาจจะเป็นทั้งเรื่องการส่งเสริมพ้ืนที่ พัฒนาสวนเก่าแล้ว
สร้างสวนใหม่ส้มโอพันธุ์ดีของพิจิตรก าลังลดน้อยลงซึ่งต้องพัฒนาทั้งพื้นท่ี สินค้า การพัฒนาเกษตรเชิงท่องเที่ยว   
และงบประมาณในการด าเนินงานเชิงพ้ืนที่เราไม่ได้รับการสนับสนุนจากกรม  จึงพยายามขอเสนอไปที่งบพัฒนา
จังหวัด ขอสนับสนุนงบภาคด้านการเกษตรเชิงท่องเที่ยว ประกอบกันเป็นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในทุกๆด้าน 

สิ่งที่ต้องปรับปรุง อย่างแรกคือทัศนคติในการท างานของทุกคนที่ลงไปในพ้ืนที่และการสื่อสาร
ที่ชัดเจนขึ้นส าหรับ นโยบายที่ส าคัญ ก็คือเราจะเดินไปพร้อมๆ ก็ควรศึกษาท าความเข้าใจให้ตรงกัน สร้างความ
เข้าใจแก่ผู้บริหารให้เข้าใจและอ านวยการการท างาน  ระยะต่อไปจะท าแผนให้รัดกุมและสามารถปฏิบัติได้จริง 
ขยายพ้ืนที่เป้าหมายกับเจ้าหน้าที่อาจจะแค่กลุ่มอ าเภอ พื้นที่ท่ีมีศักยภาพจริงๆ สนับสนุนอุปกรณ์ มีพ่ีเลี้ยงที่ดี 
สิ่งที่เราได้จากการท างานก็คือ การพัฒนานักวิชาการ น้องใหม่ที่มีองค์ความรู้หลากหลายจากหลายสาขา  
บางครั้งการลงท างานในพื้นท่ีไม่สามารถท าได้เต็มที่เนื่องจากองค์ความรู้ที่มีไม่ตรงกับพื้นท่ีหรือชนิดสินค้า ทีม พ่ี
เลี้ยงต้องสร้างกระบวนการพัฒนาให้น้องมีองค์ความรู้และทักษะสามารถท างานในพื้นที่ได้อย่างมั่นใจ 

 

 

 

 



อภิปรายกลุ่มย่อย ตามกลุ่มศูนย์ปฏิบัติการ สรุปผลการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ตามยุทธศาสตร์
และภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการ 

กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย 
พะเยา ตาก 

   

กลุ่มศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูง ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ตามท่ีก าหนดยุทธศาสตร์ ด้านที่         
1.สนองโครงการพระราชด าริ ด้านที่ 2.เป็นแหล่งเรียนรู้ครบวงจร ด้านที่ 3.ยกระดับการผลิต 4.พัฒนาศูนย์ให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว สิ่งที่ด าเนินการหลัก คือ หนึ่งสร้างองค์ความรู้เสริมสร้างองค์ความรู้ ผ่านทางแปลงตัวอย่าง 
การท าจัดแปลงเรียนรู้  ตามความช านาญของ ศูนย์ ในส่วนของการยกระดับการผลิตเรามุ่งเน้นไปที่การพัฒนา
เกษตรต้นแบบให้เป็นตัวอย่างของการด าเนินงานในพ้ืนที่ และพัฒนางานวิจัยที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่เ พ่ือจะ
ตอบโจทย์แก้ปัญหาให้เกษตรกรให้พื้นที่ให้ได้ ในเรื่องของการท่องเที่ยวจะเน้นไปเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้สวยงามน่าสนใจ น่าเข้าเที่ยวชม พร้อมกับเสริมสร้างให้เป็นฐานเรียนรู้ องค์ความรู้ในแต่ละจุด  

ศูนย์ทุกศูนย์จะมีองค์ความรู้เฉพาะด้านเป็นของตัวเอง มีความสารถในการเข้าถึงเกษตรกร 
การสื่อสารว่าเกษตรกรต้องการพัฒนาอะไรแล้วมาปรับปรุงพัฒนานี้ถือว่าเป็นข้อดีของเครือข่ายในหน่วยงาน
เพราะเราไม่ได้ท างานแค่คนเดียว จากการเข้าถึงเกษตรกรต้องใช้ อบต . กรมทางหลวง กรมป่าไม้  เริ่มให้การ
สนับสนุนทุกอ าเภอ และโครงการพระราชด าริ สิ่งที่อยากปรับปรุง สิ่งที่ฝากถึงเขตให้ พิจารณาเป้าหมายในการ
ด าเนินโครงการ  ให้เน้นคุณภาพในการถ่ายทอดความรู้อย่างเข้มข้น เช่นการปรับโครงการฝึกอบรมจากการ
อบรมเพียง 1 วัน  เป็น การอบรมหลักสูตรละ 3 –  5 วัน เพ่ือให้เกษตรกรได้รับความรู้วิชาการและการฝึก
ทักษะจากการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานอย่างเต็มที่  และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผ่านทางงานวิจัยของศูนย์
เพราะทุกศูนย์ต้องมีงานวิจัยเป็นของตัวเอง  

สิ่งที่ต้องการปรับปรุงคือ ต้องการให้มีเวทีแลกเปลี่ยนวิชาการ ระหว่างศูนย์ปฏิบัติการ ปีละ 1 
ครั้ง และการจัดท าข้อมูลแผนที่ในการท างานของศูนย์ปฏิบัติการ สามารถเชื่อมข้อมูลให้เป็นแผนที่ภาพรวมของ
ทุกศูนย์ว่าเกษตรกรต้นแบบของเราอยู่ตรงไหน พ้ืนที่ด าเนินงานของแต่ละศูนย์อยู่ตรงไหน  

 



สิ่งที่จะพัฒนาต่อคือการมุ่งเน้นงานวิจัย เพ่ือตอบโจทย์แก้ปัญหาในพ้ืนที่ และยกระดับสินค้า
เกษตรผ่านงานวิจัยที่เราท า เน้นการวางแผนการผลิตของแปลงเรียนรู้ให้มีความต่อเนื่อง เช่นไม้ ผล พืชผักหรือ
ไม้ดอกมีบางชนิดที่ ไม่สามรถปลูกได้ต่อเนื่อง รวมทั้ง  เสริมสร้างการประชาสัมพันธ์ทั้งองค์ความรู้ ภาพลักษณ์
ของศูนย์ในสื่อต่างๆ พัฒนายกระดับเกษตรกรให้เป็น  smart farmer  และเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างศูนย์
ปฏิบัติการด้วยกัน  

 

กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร  

 

 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ด้านการเกษตรหรือศูนย์สหวิชาการ ด าเนินการ ยุทธศาสตร์ที่ 1
สนองและสนับสนุนโครงการพระราชด าริที่หลากหลาย เช่น โครงการเกษตรเพื่อ อาหารกลางวัน คลินิกเกษตร 
หมู่บ้านสหกรณ์     สันก าแพง เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้  แนวทางการพัฒนาใน
งบประมาณถัดไป จะด าเนินการจัดท าแปลงเรียนรู้ แปลงต้นแบบ แปลงแม่พันธุ์ ในส่วนของการอนุรักษ์พัฒนา
ให้กับพืช พัฒนารูปแบบส่วนของการอบรมการขยายผลไปพ้ืนที่อ่ืนๆ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก
ส าคัญ ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับศูนย์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ครบวงจร สิ่งที่ส าคัญคือการพัฒนา
บุคลากร การศึกษาวิจัย การพัฒนาฐานเรียนรู้ พัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรในศูนย์และ
ระบบข้อมูล สารสนเทศ เนื่องจากสถานการณ์บุคลากรมีการโยกย้าย จึงต้องพัฒนาองค์ความรู้จ าเป็นต้องอย่าง
ต่อเนื่อง  การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้พี่สอนรุ่นน้อง  การพัฒนาฐานเรียนรู้ครบวงจร ต้องการการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาฐานเรียนรู้ให้ดีขึ้น  การพัฒนางานวิจัยก็ต้องดูบริบทของพ้ืนที่ของแต่ละศูนย์
ว่าให้ความตอบโจทย์ของพ้ืนที่ การพัฒนาระบบสารสนเทศก็เน้นให้ ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด สามารถสืบค้น
ข้อมูลได้ การประชุมวิชาการทุก 2 เดือน เป็น เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การยกระดับการผลิตและการ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน  ต้องรวบรวมแหล่งพันธุ์พืช แหล่งพืชพันธุ์ดี เน้นการรวบรวมการขยาย
กระจายพันธุ์  และรวบรวมองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นเฉพาะที่  สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ 
มาตรฐาน GAP และมาตรฐาน อินทรีย์  โดยเน้นไปที่ ศพก .และแปลงใหญ่เป็นอันดับแรกแล้วขยายผลต่อไป 



  ประสานสนับสนุนเชื่อมโยง ยกระดับสินค้า คุณภาพ ระดับพรีเมียม จาก ศพก. แปลงใหญ่ 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน smart farmer  young smart farmer สู่ตลาดเกษตรกร ตลาด
ออนไลน์ และตลาดโมเดินเทรด ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นการพัฒนาศูนย์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้าง
ความพร้อมภายในศูนย์ให้ พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทีโ่ดดเด่น สร้างอัตลักษณ์เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่อยากพัฒนาคือ ปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์ให้น่าท่องเที่ยว จุดถ่ายรูป จุด
เรียนรู้ ให้น่าสนใจ สร้าง  story ความเชื่อมโยงเป็นเรื่องราวอาจจะโยงไปยังกลุ่มแม่บ้าน เชื่อมโยงเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวร่วมกัน สุดท้ายการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางเช่น Facebook Line ช่อง Youtube ต่างๆ  

กลุ่มศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก  
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่  

   
กลุ่มศูนย์เฉพาะด้าน จากกระบวนการท างานของศูนย์ขอกล่าวโดยสรุป เนื่องจากศูนย์

เทคโนโลยีเฉพาะด้านเป็นศูนย์ที่มีอัตลักษณ์ค่อนข้างโดนเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีในด้านของอารักขาพืชและ
แมลงเศรษฐกิจ ด้านกระบว นการท างานประสานงาน สอดรับงานที่เป็นแบบสนับสนุนกับส านักงานเกษตร
จังหวัดผ่านกลุ่มงานอารักขาพืชและกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการผลิต ในเรื่องของแผนงานยุทธศาสตร์ที่ศูนย์ท า
ขึ้นมาจะมี 4 ด้าน จะเป็นด้านการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากโครงการพระราชด าริ ในส่วนของศูนย์
ปฏิบัติการที่เป็นศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะด้านเรามีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงด้านการอารักขาพืชและงาน
ของแมลงที่เป็นเกี่ยวกับผึ้งและเศรษฐกิจ ตรงนี้ก็จะมีข้อมูลที่ไปสนับสนุนการด าเนินงานโครงการของ
พระราชด าริและปัจจัยต้นแบบ ปัจจัยต้นแบบทางศูนย์ก็ตั้งใจที่จะท าเป็นมาตรฐานการสนับสนุนและน าไปใช้
งานในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นท าให้การขยายผลให้ชัดเจนมากข้ึน ในเรื่องของทางศูนย์พระราชด าริก็จะ
มีลูกค้าที่เข้ามาเรียนรู้ก็เกิดกระบวนการถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ง่ายขึ้น ในโครงการที่เราท างานกันอยู่ก็จะมี
โครงการกระราชด าริที่ได้รับจากรมงบประมาณที่เสนอผ่านทางส านักงบเว็บกรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือศูนย์จะ
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ครบวงจรเนื่องจากว่าภายในศูนย์ก็จะมีภารกิจที่มาจากโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
การเกษตร หนึ่งในนั้นเป็นกิจกรรมการพัฒนาฐานเรียนรู้ในศูนย์ ซึ่งจะมีข้อมูลวิชาการท่ีจะให้ทั้งจังหวัด
เกษตรกรเป้าหมายของท่านเข้ามาเรียนรู้ได้โดยมีสื่อท่ีน่าสนใจ มีบริการเกษตรกร คล้ายๆกับเป็นบุคคล
เป้าหมายมารับบริการ มีบริการเสริมจากบุคคลภายนอก พัฒนาด้านสื่อสารสนเทศและเรื่องขององค์ความรู้ก็
จะน าเทคโนโลยีมาใช้ให้ง่ายต่อการท างานมากขึ้น พัฒนาเว็บไซต์และเจ้าหน้าที่ ในเรื่องของเจ้าหน้าที่จะเป็น
พัฒนาศักยภาพเรื่องของการเรียนรู้จากองค์ความรู้ภายนอกที่เป็นสถาบันการศึกษา เป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์



ที่เราท าการวิจัยร่วมด้วยแล้วก็ ศกว . เป็นแหล่งของงบประมาณท่ีเราเสนอขอด้วยและเรื่องของการถ่ายทอด
ความรู้จากเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ปฏิบัติการด้วย เป็นการยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตร การตรวจพัฒนา
วิเคราะห์ศูนย์ก็จะมีมาตรฐานรองรับ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่าให้สูงขึ้น มีงานวิจัยมารองรับ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์เฉพาะด้านจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านวิชาการ เป็นที่ศึกษาดูงานได้
และมีข้อมูลที่สนับสนุนด้านวิชาการ เช่นศูนย์แมลงเศรษฐกิจ ถูกจัดอันดับเป็น 1 ใน 50 แหล่งท่องเที่ยวที่ผ่าน
มาตรฐานของกระทรวงการท่องเที่ยว ส าหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ในปี 2563 ที่ผ่าน
มาสิ่งที่เราท าได้ดีอยู่แล้วส าหรับศูนย์อารัก ขาพืชและศูนย์ผึ้งก็คือหลักสูตรมีความตรงตามความต้องการของ
เกษตรกรในพ้ืนที่ที่เรารับผิดชอบหรืออาจจะเป็นเกษตรกรนอกพ้ืนที่ ที่สนใจงานของเรามีกลุ่มเป้าหมายที่เกิน
ในส่วนของศูนย์ผึ้งปีนี้เราได้เป้าหมายมา 400 ราย ในส่วนของการพัฒนาเกษตรกรทั่วไป แต่ปีนี้เราได้อบรมไป
แล้วประมาณ 632 รายซึ่งเกินเป้าหมายที่เราตั้งไว้ไป มาก ในส่วนของเกษตรกรที่เข้ามารับบริการที่เข้ามาใน
ศูนยแ์มลงเศรษฐกิจปีนี้ 3,000 กว่าราย ส่วนของศูนย์อารักขาพืช ประมาณ 2,000 รายต่อปี คาดว่าในปีต่อๆ 
ไปอาจจะเพ่ิมข้ึนมากกว่าเพราะว่า ศูนย์ฯเข้ากับส่วนของ SCG เป็นแผนพัฒนาของแผนพัฒนาระบบนิเวศของ
โลก บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทางด้านผึ้งและอารักขาพืช ในส่วนของการสนับสนุนศูนย์อารักขาพืช 
จะสนับสนุน แมลง ศัตรูธรรมชาติ หรือ  สารชีวพันธุ์ใน แก่เกษตรกร ศูนย์แมลงเศรษฐกิจ สนับสนุนแม่พันธุ์
นางพญาสายพันธุ์ดีในฟาร์มเกษตรกร ในส่วนของงานวิจัยเรามีโจทย์ปัญหาที่เป็นปัญหามาจากเกษตรกร
โดยตรง สามารถตั้งโจทย์ท างานร่วมกับหน่วยงานภาคี และมหาวิทยาลัยหนรือองค์กรการศึกษา ได้ ในส่วนของ
การบูรณาการก็จะเป็นการท างานเชิง รุกมากข้ึน สิ่งที่ต้องปรับปรุงก็คือปัจจัยต้นแบบในส่วนของศูนย์ แมลง
เศรษฐกิจ ยกตัวอย่างคือ พอหลังอบรมจะมีปัจจัยต้นแบบสนับสนุนให้กับเกษตรกรเพ่ือกลับไปใช้จริง แต่
ปัจจุบันที่ได้รับงบประมาณลดลงส่งผลต่อการสนับสนุนปัจจัยแก่เกษตรกร ซึ่งเป็น ส่วน ในส่วนของการจัดการ
ศูนย์ฯ การเก็บข้อมูลต่างๆต้องมีการปรับปรุงให้มีมาตรฐานมากกว่านี้  เช่นช่องทางการสมัครเข้ารับการอบรม
ควรมีช่องทางหลักให้เป็นทางการ การพ้ืนที่รับผิดชอบ  เช่น ศูนย์แมลงเศรษฐกิจ  ปัจจุบันมีการปรับโครงสร้าง
ให้เราดูแล 4 เขตซึ่งรวมพ้ืนที่ 55 จังหวัด ซึ่งศูนย์มเีจ้าหน้าที่ท่ีเป็นนักวิชาการ  จ านวน  7 คน ไม่สามารถดูแล
ได้อย่างทั่วถึง อาจจะต้องมีการปรับอัตราก าลังซึ่งเป็นเรื่องท่ีส าคัญ   และส่วนของยานพาหนะมีจ ากัดและ ขาด
พาหนะในการเข้าพ้ืนที่ด าเนินงาน โครงการพระราชด าริหรือพ้ืนที่สูงต้อง ใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ เพ่ือความ
ปลอดภัยของตัวเจ้าหน้าที่เอง การท างานด้านธุรการและพัสดุ  ต้องการเจ้าห น้าที่ ที่จบการศึกษาด้าน การเงิน
หรือท างานพัสดุโดยตรงเพื่อลดความเสี่ยงของการท างาน  การพัฒนา ให้ดีขึ้นคือเราจะต้องมีการพัฒนา
หลักสูตร เพ่ิมหลักสูตร วิชาการที่เป็นปัจจุบัน ปรับเปลี่ยนหลักสูตรตามสถานการณ์ตามการเปลี่ยนแปลงของ
โลก เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้กับศูนย์ และ พัฒนาสื่อที่ถ่ายทอดก็ต้องมีการพัฒนาสื่อให้เป็นรูปแบบ
ใหม่ๆ เพ่ือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่มีอายุเยอะหรือว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มีความสนใจ YSF ที่เข้ามา ใน
ปีงบประมาณ หน้าจะมีการพัฒนาระบบของการสมัครออนไลน์ให้มีความสมบูรณ์เสถียรมากขึ้น สามารถ
ตรวจสอบได้  ในส่วนของงานวิจัยจะมีงานวิจัยที่เป็นเชิงบูรณาการมากขึ้นร่วมกับทางมหาลัยหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่สามารถก าหนดโจทย์การวิจัย และด าเนินงานร่วมกันให้สามารถเข้ามาแก้ปัญหากับเกษตรกร  
พัฒนางานประชาสัมพันธ์เชิงรกุมากข้ึน อาจจะเป็นการประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบและหลายช่องทาง 
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