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หลักการและเหตุผล          ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กําหนดให้หน่วยงานในสังกัด รับผิดชอบดําเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตรตามบทบาท และภารกิจของหน่วยงาน ภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตร และได้กําหนดนิทศ
ทางการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการเกษตร ให้มีการบูรณาการกันในระดับปฏิบัติการ เพ่ือการดําเนินงานมี
ความเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ โดยการใช้แนวคิดการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน และเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงได้มอบหมายให้สํานักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขต ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการการ, เทคโนโลยีและกระบวนการส่งเสริม
การเกษตร, วิชาการเฉพาะด้าน ตลอดจนการติดตาม – นิเทศฯ และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
สังกัด และสํานักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนท่ี รวม ๑๗ จังหวัด โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กําหนดให้ดําเนินการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขตข้ึน รวม ๓ ครั้ง เพ่ือการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าท่ี และการบริหารจัดการ
โครงการส่งเสริมการเกษตร โดยการบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ
ส่งเสริมการเกษตร ประจําปี ๒๕๕๔   

วัตถุประสงค์    ของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต   ได้แก่ 
 ๑. เพ่ือสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการส่งเสริม และการบริหารทางการเกษตรแก่เกษตรกร 

๒. เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในกรมส่งเสริมการเกษตรในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ี 
เป้าหมาย 

๑. ทําความเข้าใจเก่ียวกับนโยบาย เป้าหมาย/ผลลัพธ์ ท่ีต้องการให้เกิดกับองค์กร 
๒. ใช้การจัดการความรู้(KM) เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ให้กับเจ้าหน้าท่ี 
๓. เป็นเวทีพัฒนาบุคลากร และสนับสนุนวิชาการ 
๔. เพ่ือติดตาม ประเมินผล และนิเทศงาน 
๕. เป็นเวทีนําเสนอ สรุปงานส่งเสริมการเกษตร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เนื้อหาการสัมมนาประกอบด้วย 
๑. การให้ความรู้เรื่องแนวทางการบริหาร และดําเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ท่ีสําคัญ 
       ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
๒.   การแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการจัดการความรู้ และการบูรณาการงานส่งเสริมการเกษตร 
๓.   การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน, การติดตาม  การสนับสนุนการดําเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน 
       ในระดับพ้ืนท่ี 
๔.  การประสานงานการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
๕.  การสรุปองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการใช้การจัดการความรู้ในการปฏิบัติงาน 

บุคคลเป้าหมาย   ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงาน / โครงการส่งเสริมการเกษตร ระดับจังหวัด, เขต , 
ศูนย์ปฏิบัติการภายในเขต และส่วนกลาง  รวม ๘๕ คน  ได้แก่ 

๑. เจ้าหน้าท่ีจากจังหวัด ๓ กลุ่ม / ฝ่าย / จังหวัด 
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๒. เจ้าหน้าท่ีจากศูนย์ปฏิบัติการ จํานวน ๑ คน / ศูนย์ 

๓. ผู้เก่ียวข้องจากกรมส่งเสริมการเกษตร  และสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี ๖ 
กําหนดการสัมมนา   ดําเนินการ ระหว่างวันท่ี ๑๐ – ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔  ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้น   
อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่    

 
สรุปประเด็นเน้ือหาจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต คร้ังที่ ๑ / ๒๕๕๔ 

 

(๑.) การนําเสนอด้านการพัฒนาบุคลากร 
 

     ๑.  การนําเสนอแนวคิดเรื่องสุนทรียสนทนา/สุนทรียปฏิบัติ   โดยทันตแพทย์อุทัยวรรณ  กาญจนกามล  
ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมพลังชุมชน 

๑.๑ การเสริมสร้างพลังชุมชนด้วยการแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องราวแห่งความสําเร็จ และร่วมกันค้นหา
ความฝันของชุมชน (Empowering Community by Sharing Stories & Discovering Dreams) 
 ลองนึกภาพวาดโลกใบนี้  เพ่งตรงเฉพาะสิ่งท่ีดีงาม  ความมีชีวิตชีวาของผู้คน  แล้วต้ังความ
ปรารถนาท่ีจะช่วยกันเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งท่ีต้องการจะเห็น  นี่คือท่ีมาของกระบวนการประสานความคิดเนรมิต
ชุมชนด้วยสุนทรียปรัศนี 
 ความเปลี่ยนแปลงท่ีบังเกิดในช่วงทศวรรษปีท่ีผ่านมา  ท่ามกลางความปรักหักพังของผลพวงท่ี
เกิดข้ึนในยุคโลกาภิวัตน์  มิใช่เกิดข้ึนโดยบังเอิญ  หากแต่เป็นการร่วมกันจุดประกายผู้คนจํานวนไม่มากนัก  ช่วย
ประสานให้ข้าราชการพันธุ์ใหม่  นักพัฒนาในองค์กรพัฒนาเอกชน  สมาชิกองค์การบริหารท้องถ่ิน  และผู้คนใน
ชุมชน  ได้มีโอกาสร่วมกันคิด  ร่วมกันทํา  โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในลักษณะพหุภาคี 
 การก่อร้างสร้างชุมชนเริ่มต้นจากการเล่าเรื่องราวของสมาชิกในแต่ละภาคี  แต่ละกลุ่มท่ีต่างผลัด
กันนําเอาเรื่องราวความสําเร็จ  ท่ีเคยร่วมทํากันแต่หนหลัง  มาเล่าสู่กันฟัง  แล้วร้อยเรียงเชื่อมโยงปัจจัยก่อให้เกิด
ความสําเร็จ  ด้วยตาเป็นประกาย  ในบรรยากาศท่ีสนุกสนาน  อบอุ่น  และเป็นกันเอง  มันทําให้เกิดความเชื่อม่ัน
อีกครั้งว่าพวกเราทํากันเองได้เป็นอย่างดี  เรามีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าแห่งสติปัญญาท่ีมีในตนเอง
และผู้คนรอบข้าง 
 อานิสงค์ของการเล่าเรื่องราวแห่งความสําเร็จสู่กันฟัง  ยังจะช่วยทําให้  การสื่อสาร ๒ ทาง  เป็นไป
อย่างมีชีวิตชีวา  เกิดอารมณ์ร่วมกัน  และมีความประทับใจในลีลาการแสดงออกของกันและกัน 
จากประสบการณ์ของการประชุมร่วมกันเป็นระยะๆ จะทําให้เราสามารถรู้ซ้ึงถึงเหตุสําคัญท่ีทําให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงอย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน  นั่นคือ  การต้ังคําถามท่ีมีแนวคิดและทิศทางท่ีเป็นไปในทางบวก  
สามารถทําให้เกิดความเป็นไปได้ในการร่วมกันทํางานเป็นทีม เกิดความเอาใจใส่กันและกัน ทําให้ได้ค้นพบสิ่งดีงาม
รวมกัน 
 เหนีอสิ่งอ่ืนใด สิ่งดีท่ีสุดในลานสนทนาก็คือ เรามีโอกาสได้ร่วมกันต้ังความปรารถนาท่ีจะเห็นสิ่งดี
งามเกิดข้ึนกับชุมชนในอนาคต  ความคิดท่ี “ระเบิดจากภายใน” ก่อตัวอย่างช้า ๆ จากการเข้าไปศึกษาชุมชนบ้าน
เราในรูปแบบทีต่างไปจากเดิม พวกเราบางคนไปนัดหมายกับกลุ่มผู้นําธรรมชาติในชุมชนท่ีเคยต้ังกลุ่มทําอะไรต่อมิ
อะไรร่วมกันอย่างไม่ป็นทางการมาก่อน วงสนทนาระหว่างเพ่ือนพ้องน้องพ่ีจะเป็นไปอย่างออกรส จากคําถามที
แอบฝึกกันต้ังก่อนล่วงหน้า เพ่ือทําให้วงสนทนามีสุนทรียะ เริ่มจาก ประสบการณ์ความสําเร็จท่ีกลุ่มเคยร่วมทํา
ด้วยกันมาก่อน ทุนของชุมชนท่ีพวกเขาเห็นว่ายังมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น รากเหง้า วงศ์วานว่านเครือ ของดีท่ีมีอยู่ต้ังแต่ 
ประเพณี การละเล่นพ้ืนบ้าน ศิลปะ การแสดง โบราณสถานสําคัญ ผู้ท่ีเคารพนับถือ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน อาชีพเสริม
หรือความสามารถใหม่ภายหลังจากทีได้ร่วมกลุ่มกันมา และสิ่งอํานวยความสะดวกให้สามารถทํากิจกรรมชุมชน
ตามวิถีชีวิต  วัฒนธรรมของเขาเอง สิ่งท่ีประทับใจตามมาก็คือการค้นพบสิ่งท่ีดีนั้นมีมากมายกว่าท่ีคิดและอานิสงค์
ของความบันดาลใจให้ร่วมกันคิดมันเป็นเช่นนี้เอง  สิ่งท่ีเรียกกันว่าสุนทรียปรัศนีแท้จริงแล้วก็คือ กระบวนการท่ี
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เชื้อเชิญให้ผู้คนมาผลัดกันต้ังคําถามถึง “สิ่งท่ีให้ชีวิตชีวา” กับชุมชนแล้วชื่นชมกันและกัน  ด้วยกระบวนสุนทรีย
ปรัศนีท่ีกล่าวถึงนี้ จึงเป็นการค้นหาประสบการณ์ท่ีดีทีสุด และการค้นพบสิ่งใช้การได้ท่ีมีอยู่แล้ว แทนท่ีจะค้นหาสิ่ง
ทีไม่ดีแล้วนํามาแก้ไข 

๑.๒ ศิลปะของการตั้งคําถามท่ีเสริมสร้างพลัง : (ทําให้เกิดการจุดประกาย ความกระจ่างแจ้ง 
นวัตกรรมและปฏิบัติการ) 

อิทธิพลของการตั้งคําถาม  การต้ังคําถามท่ีถูกต้องเป็นการสร้างคานงัดไปสูการพัฒนาแนวใหม่
ท่ีสําคัญยิ่ง  ในฐานะผู้นําการปลี่ยนแปลงทุกสาขา ไม่ว่าทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
หรือทางการเมืองก็ตาม  เราใช้เวลาต้ังคําถามท้ังถามตัวเองและผู้คนในแต่ละวัน แต่เราค้นหาคําตอบในคําถามท่ี
ผิดท้ังกาละเทศะ  และประชุมชน เพราะเราถูกฝึกปรือมาเป็นอย่างดีในการแก้ไขปัญหาแบบด้ังเดิม 

แนวทางแก้ไขปัญหาแบบด้ังเดิมสอนเรา ให้มุ่งค้นหาสาเหตุของปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาอย่าง
ถ่ีถ้วน เราผลิตข้อมูลออกมาหน้าต่อหน้า ว่ามีสิ่งใดผิดพลาดและวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงตําหนิติเตียนการกระทํา
ผิดพลาดไปตลอดแนว ผลลัพธ์ท่ีได้หลังจากนั้นก็คือ การพุ่งเป้าไปท่ีองค์กร และชุมชนก็ได้ก่อให้เกิดความร่วมมือ
หรือทางเลือกใหม่ ท่ีดีกว่าเดิมแต่ประการใด ในทางตรงข้าม กลับก่อให้เกิดการร้าวฉาน ปฏิกริยาต่อต้าน และทํา
ร้ายจิตใจของผู้คนท้ังในองค์กรหรือชุมชนอย่างกว้างขวางเป็นทวีคูณ 
  การมุ่งเน้นไปท่ีสิ่งใช้การได้ และสิ่งดี ตลอดจนสิ่งท่ีดีท่ีสุด ทีเคยทํามาเป็นแก่นธรรมของการ
ทํางานในกระบวนการ “สุนทรียปรัศนี (Appreciative Inquiry)   เราเรียกการทํางานแบบนี้ว่า “ การมองหา
อะไรดีๆ ในสิ่งท่ีมีอยู่ หรือสิ่งท่ีเคยทํา” 
  การต้ังต้นทํางานด้วยการมองโลกในแง่ดีแบบนี้ มาจากแนวคิดต้นตํารับของ เควิด โคออบเปอริ
เดอร์  เม่ือกว่า ๒ ทศวรรษท่ีผ่านมา (ในปีพ.ศ.๒๕๒๙) จากการวิจัยทางธุรกิจของ western Reserve University 
Business school  
  มีการนํากระบวนการทํางานแบบนี้ไปใช้ในบริษัทชั้นนําระดับโลกหลายแห่งแม้จะไม่ค่อย
แพร่หลายในวงการธุรกิจส่วนใหญู่ แต่สําหรับในกลุ่มนักพัฒนาชุมขนและองค์กรพัฒนาเอกชนแล้ว มีการกล่าวขาน
ถึง และเป็นท่ีนิยมกันในแวดวงนักวิชาการและนักวิจัยปฏิบัติการ อย่างกว้างขวางท่ัวโลก ท้ังในหมู่นักพัฒนาชุมชน 
ในประเทศท่ีกําลังพัฒนา ในศาสนจักรและวงการทหาร 
 

วงจรแห่งสุนทรียปรัศนี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่วมค้นพบ 
สิ่งท่ีดีแล้วชื่นชม 
(Discovery) 

ร่วมสร้างสรรค์ 
สิ่งดีเพ่ือสังคม 
(Destiny) 

ร่วมถักทอฝัน 
อย่างสมศักด์ิศรี 

(Dream) 

ร่วมออกแบบ 
ทํางานอย่างสุนทรีย์ 

(Design) 
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เม่ือพิจารณาวงจรแห่งสุนทรียปรัศนีในผังภาพข้างบนจะพบว่า แบ่งได้เป็น ๔ ข้ันตอนหรือระยะ 
ท่ีเน้นสิ่งดี (๔ดี) และไปพ้องพานกับคําในภาษาอังกฤษโดยบังเอิญู กล่าวคีอ 

 ๑ Discovery – Appreciate what is 
 ๒ Dream – Imagine what might be 
 ๓ Design - Detemine what should be 
 ๔ Destiny – Sustaining/on-going learning 
 ดี ๑ คือการร่วมค้นพบสิ่งดีแล้วชื่นชม (Discovery) เริ่มต้นด้วยการต้ังคําถามว่า “อะไรให้
ชีวิตชีวากับทีมงาน องค์กรหรือชุมชน” ด้วยการจับคู่ระหว่างสมาชิกกลุ่มผลัดกันเล่าเรื่องราวจากคําถามท่ีว่า 
“กรุณาบอกฉันทีว่า มีช่วงเวลาใดบ้างท่ีคุณต่ืนเต้นและภาคภูมิใจท่ีได้มีส่วนร่วมในการทํางานในองค์กรนี้?” 
 ดี ๒ คือการร่วมถักทอความใฝ่ฝันอย่างสมศักด์ิศรี (Dream) คําถามต้ังต้นจาก “อะไรคือสิ่ง
ท่ีท่านอยากจะ....?” มันทําให้เราสามารถสร้างสรรค์วิสัยทัศน์ ในอนาคตท่ีรวมเข้าได้กับความสําเร็จท่ีเคยเกิดข้ึน
แล้วในอดีตและความต่ืนตาต่ืนใจ  วิสัยทัศน์กลายเป็นประโยคทองในเรื่องโอกาสท่ีกําลังจะมีมาในอนาคต หลังจาก
นั้น  วิสัยทัศน์จะเข้ามากําหนดชะตาชีวิต โดยผ่านการนําเสนอท่ีสร้างสรรค์ ด่ังคําประการเจตนารมณ์ การ
ท่องเท่ียวทางจินตนาการ ฯลฯ แล้วทําให้มันชัดเจน 
 ดี ๓ คือการออกเเบบสรรสร้างอย่างสุนทรียะ(Design) ต้ังคําถามว่า “หากจะทําให้ความ
ใฝ่ฝันเป็นจริง เราจะออกแบบ วิธีการ กระบวนการ โครงสรา้งและสัมพันธภาพในการทํางานอะไรบ้าง?” 
 ดี ๔ คือการสร้างสรรค์สิ่งดีเพ่ือชุมชน องค์กรหรือสังคม (Destiny) คําถามท่ีนําไปสู่การ
ทํางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ก็คือ “เราจะทํากันอยางสร้างสรรค์ได้ยังไง?” เพ่ือจะใช้ขุมพลังท่ีเรามีอยู่ รวมท้ัง
ระยะเวลา เเละการกาหนดลําดับความสําคัญูในข้ันตอนนี้ท่านต้องทํางานเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ทีได้กําหนดไว้แล้ว 

๑.๓ สุนทรียปรัศนีในการพัฒนาโดยอาศัยสินทรัพย์ชุมชน 
 การพัฒนาโดยอาศัยสินทรัพย์ชุมชนเป็นฐาน เป็นตัวผลักให้สุนทรียปรัศนีเกิดความเคลื่อนไหว
ความคิดท่ีเป็นกุญแจดอกสําคัญในเรื่องนี้ก็คือ เม่ือใดก็ตามท่ีชุมชนได้รับการมองในส่วนท่ีมีสินทรัพย์ผลจะเป็นไป
ในทางบวกในขณะนี้หากชุมชนถูกมองว่าขาดเเคลนผลก็จะออกมาในทางลบ หรือเป็นปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขเยียวยา 
 ปรัชญาของการทํางานในชุมชนนั้น เริ่มต้ังต้นท่ี  “ปัญญาของชุมชน”  แทนท่ีจะต้ังต้นท่ี  “ปัญหา
ของชุมชน” การเสริมสร้างพลังชุมชนจึงเป็นเรื่องท่ีชุมชนนั้นจะตัดสินใจใช้วิธีการไหนจัดการกับสิ่ง 
ท่ีท้าทายในชุมชนของตนเอง ระหว่าง “จะแน่วเเน่เเก้ไขในสิ่งผิด”  กับ  “จะรักชาติยิ่งชีวิต ทําสิ่งถูก” 
(We will either Do the THING right or Do the RIGHT thing) 

๑.๔ ตั้งคําถามอย่างไรให้เสริมสร้างพลัง? 
 หากเรายังไม่เคยเรียนรู้ในเรื่อง “คําถามท่ีเสริมสร้างพลัง” มาก่อนลองมาให้คะแนน คําถามต่อไปนี้
ดูนะครับ ว่าคําถามใดจะทําให้เสริมสร้างพลังมากกว่ากัน หากมีช่วงคะแนน ต้ังแต่ ๑-๑๐ และ ๑๐คือคะแนนท่ี
เสริมสร้างพลังมากท่ีสุด  ท่านจะให้คะแนนในคําถามต่อไปนี้  ก่ีคะแนน ? 
 - ตอนนี้ก่ีโมงแล้ว?  
 - มีความเป็นไปได้อะไรพอมีเหลืออยู่ ท่ีเรายังไม่ได้คิดถึงบ้าง? 
 - ทานข้าวแล้วหรือยัง? 
 - ท่ีว่ามีจริยธรรมนั้นหมายถึงยังไง? 
 - ท่านไปไหนมา? 
 - เสื้อตัวนี้สวยดี ทานซ้ือมาจากไหน? 
  คําถามท่ีเสริมสร้างพลังฯ 
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 - ทําให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นและเชื้อเชิญให้ตอบแบบสร้างสรรค์ 
 - มุ้งเน้นไปยังการทําให้สะท้อนความคิดออกจากตัวผู้ถาม 
 - ทําให้อยากตอบด้วยดวงตาท่ีเป็นประกาย 
 - คําตอบความหมายท่ีลึกไปกว่าปรกติและเป็นสิ่งท่ีผู้ตอบ “มี” อยู่แล้ว 
 - คําตอบทําให้กลายเป็นเรื่องท่ีแพร่กระจายไปในหมู่เพ่ือนฝูงหรือองค์กรได้ 
   รวดเร็ว (ผู้คนสนใจ แพร่ไปได้เร็ว) 

๑.๕ คําถามท่ีเสริมสร้างพลังมี ๓ มิติ 
               มิติแรก “ออกแบบก่อสร้าง” ทําให้เกิดความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจนระหว่างการเปิดกว้าง กับ
การปิดทางความคิดของผู้ตอบ 
 
 
คําถามต่อไปนื้เรียงกันอยู่ระหว่างการเสริมสร้างพลัง จากน้อยไปหามาก 
 � คําถามแบบ ถูก/ผิด 
 � ทําไม  
 � ยังไง 
 � อะไร 
 � สิ่งใด 
 � หากว่า... 
 � ใคร 
 � เม่ือไหร่ 
 � ท่ึไหน 
ผูกเป็นประโยคคําถาม 
  � ลูกหลานของเราท่ีนี่ได้ออกกําลังกายตามท่ีอยากทําหรือไม่? 
  � กรุณาอธิบายถึงตอนท่ีเด็กๆ ในชุมชนของเราเท่าท่ีผ่านมาได้มีความสุข 
       และออกกําลังกายกันอย่างสนุกสนานได้ไหมครับ ? 
  � มีการสนับสนุนกันในชุมชนของเราให้เด็ก ๆ มีสุขภาพดี ยังไงกันบ้างครับ? 
       และหาได้จากไหน? 
  � ทําไมเด็ก ๆ ท่ีนีจึงดูเฉือยชาไม่สดใสและรับประทานกันอย่างแย่ๆ ครับ? 
  � หากคิดจะทําดีให้ลูก ทําถูกให้หลานของเราท่านคิดว่าชุมชนของเราจะสนับสนุน 
       ให้เด็กมีชีวิตชีวา มีความสุข และร่างกายแข็งแรงอย่างไรได้บ้างครับ ? 
หากท่าน เปลี่ยนจากคําถาม ถูก/ผิด? มาเป็น ทําไม? แล้วไปสู่ อะไรจะเกิดข้ึนบ้าง หากเรา....?  คําถามจะทําให้มี
การสะท้อนความคิด และสร้างสรรค์มากข้ึนกว่าเดิม 
 

ข้อพึงระวัง 
           ในกรณีท่ีมีการถามว่าทําไม ? บางครั้งอาจยั่วยุให้ผู้ตอบปกป้องตัวเองจากการถูกตําหนิมากว่าท่ีจะคิด
ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ดังเช่น..ทําไมแนวร่วมของเราจึงสดุดเเละไม่ขยายวงออกไป ?  

มิติท่ี๒ ขอบเขตของคําถาม  การต้ังคําถามต้องสื่อได้อย่างเหมาะสม ลองดูผลกระทบของขอบเขต
ต่อไปนี้ 
 � ในฐานะทีมงานเราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างดีท่ีสุดได้อย่างไร? 
 � ในฐานะแนวร่วม เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างดีท่ีสุดได้อย่างไร?  
 � ในชุมชนของเราเองเราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างดีท่ีสุดได้อย่างไร? 
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คําถามข้างต้นแสดงถึงการต้ังคําถามท่ีก้าวหน้าและกว้างขวางพอเหมาะ แต่บางคําถามอาจกว้างเกินไป  
แม้ว่าจะน่าสนใจ  อาทิ 
  � เราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพคนในชาติของเราได้อย่างไร? 
         
     
 มิติท่ี๓ สมมติฐาน 
      ปรกติแล้วคําถามส่วนใหญ่จะมีสมมติฐานอยู่ภายในตัวคําถาม 
 � เราจะสร้างระบบการศึกษาท่ีมี ๒ ภาษาได้อย่างไรในภาคเหนือ? 
 � เราได้ทําผิดอะไร และใครควรจะรับผิดชอบ? 
 � เราลองค้นหาดูว่าอะไรทําให้เกิดความไม่ร่วมมือกันระหว่างพหุภาคี? 
 � มีบทเรียนอะไรบ้างจากสิ่งท่ีเกิดข้ึนและความเป็นไปได้ในอนาคตมีอะไรบ้าง? 
      ลองตีความจากคําถามข้างบนว่า 

• คําถามใดท่ีทําให้เกิดการแก้ไขปัญูหา ? 
• คําถามใดท่ีนําไปสู่การตําหนิ? 
• คําถามใดท่ีก่อให้เกิดการปกป้องตัวเอง? 

  � คําถามใดท่ีนําไปสู่การสะท้อนความคิด ความสร้างสรรค์? 
  � คําถามใดท่ีก่อให้เกิดคาามร่วมมือระหว่างผู้เก่ียวข้อง? 

      กรุณาตรวจสอบต่อไปอีกว่าแต่ละคําถามนําไปสู่อะไรเป็นสําคัญ 
 + มีคติฐานหรือความเชื่ออะไรท่ีแฝงอยู่ในคําถามนั้น ๆ ? 
 + เราจะใช้วิธีการอย่างไรหากระบบความเชื่อดังกล่าวแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง? 
      การทดลองตั้งคําถามเพ่ือนําไปการใช้กระบวนการสุนทรียปรัศนี 
              จงให้ความสนใจในเรื่อง การออกแบบ ขอบเขต และความเชื่อในคําถามทีเราต้ัง เม่ือเราทํางานร่วมกัน
เป็นทีม  เราใช้เวลาในการต้ังคําถาม 
 ๑. เริ่มจากการสนทนา ถึงวัตถุประสงง์และ กระบวนการทํางาน 
 ๒. ทํางานกับทีมงานให้เขียนคําถามหลายคําถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกัน 
 ๓. พิจารณาและให้คะแนนคําถามเหล่านั้นว่า 
 

      � คําถามใดท่ีทําให้เกิดการสะท้อนความคิดและความสร้างสรรค์ได้ดีท่ีสุด? 
      � คําถามใดท่ีผลของมันจะออกมาในเชิงบวก? 
      � มีคติฐานอะไรท่ีแฝงอยู่ในแต่ละคําถามนั้น? 
 ๔. ลองเอาไปถามกับคนนอกท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับกรณีนั้น เพ่ือดูว่ามันใช้การได้ดียังไง? 
และ พิจารณาว่ามันนําไปสู่การสนทนาในแบบไหน? 

๑.๖ วิธีการคิดและตั้งคําถาม แบบ สุนทรียปรัศนี “มรรค ๘ : สัมมาทิฐิ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาอาชีวะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ” ๑ ใน อริยสัจ ๔  ของพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า   

เริ่มจาก การมองโลกในแง่ดีเสมอ คําถามจึงเวียนวนอยู่ในแง่บวก อาทิ ความมีชีวิตชีวา มีความหมาย   
มีคุณค่า ความสุข ความสําเร็จ ความหวัง พลังของตัวเรา องค์กรของเราและชุมชนของเรา 
เม่ือชุมชนใช้สุนทรียปรัศนี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงสกัดความรู้จาก 

• สิ่งท่ีดีท่ีสุดของการปฏิบัติในช่วงอดีตท่ีผ่านมา 
• การมองไปในอนาคตข้างหน้าอย่างงดงามสดใส กระจ่างชัด 

- / + 
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• การชื่นชมในคุณค่าของสิ่งท่ีประสพร่วมกัน 
• การออกแบบทางเลือกใหม่ท่ีตนเองเป็นผู้ปฏิบัติในฐานะพลเมือง 
• การดําเนินกิจกรรมอย่างขันอาสา และรู้คุณค่าของสิ่งท่ีมี 
• ข้อสําคัญท่ีสุดอยู่ท่ี การจินตนาการ มองเห็นตนเองเป็น ผู้ปฏิบัติการ ผู้ให้ ผู้โรมรุกหรือ ผู้

เปลี่ยนแปลง แทนท่ีจะเป็น ผูร้ับกรรม ผู้ถูกปฏิบัติ ผู้รับ หรอื ผู้รองรับ 
ดังนั้น ผู้ท่ีตั้งคําถาม แบบสุนทรียปรัศนี จะต้องรําลึกไว้เสมอก็คือ 

๑. ถามถึงสิ่งท่ีดีท่ีสุด ไม่ว่าจะให้เล่นในเรื่อง 
• ผลลัพธ์ท่ีเคยเกิดข้ึน ในเรื่องของปริมาณ คุณภาพ อะไร อย่างไร เท่าใด ? 
• วิธีการท่ีทําให้เกิด ในรูปแบบใด กลวิธีใดกุศโลบายใด หรือยุทธศาสตร์ใด ? 
• ปัจจัยท่ีเอ้ีออํานวยให้เกิด อาทิ ผู้ร่วมกันทําคือใคร ในช่วงเวลาใด ท่ีสิ่งท่ีมีคุณค่าใดท่ีได้ถูก 

                                  นํามาใช้ให้เกิดผลลัพธ์ เช่นนั้น ?  ฯลฯ 
๒. ใช้คําถามในเชิงบวก ท่ีมาจากคติฐานในทางบวกเช่นเดียวกัน เช่น เพ่ือนร่วมงานของเราเป็น

อย่างไรบ้าง ท่ีทําให้ท่านดีใจท่ีได้ทํางานชิ้นนี้ ? 
๓. ใช้ประเด็นท่ีทําให้เกิดความต่ืนเต้น ท้าทายเช่น “ผู้นํา” นั้นอาจเป็นใครก็ได้ท่ีต้องการช่วยให้งาน

ชิ้นนี้ประสบความสําเร็จ.  
๔.  ใช้คําถามท่ีแสดงออกถึงการเชื้อเชิญ  การให้แสดงความรู้สึกท่ีดี ๆ หรือ การให้เห็นโลกในแง่บวก 
๕. ต้ังคําถามท่ีนําไปสู่การ เล่าเรื่องราวประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจของผู้ตอบเอง เป็นหลัก  
๖. ท่าทีของการต้ังคําถามให้ออกเป็นทํานอง ชวนสนทนา ไม่เป็นทางการ เป็นแบบพ่ีๆ น้อง ๆ และท่ี

สําคัญท่ีสุดคือ ท่าทีของการต้ังใจฟัง ให้เกียรติ สุภาพ  ชื่นชม ยกย่อง ประดุจกัลยาณมิตร หรือ 
ญาติธรรม ปราศจาก การหักหาญน้ําใจ ประชด แซว หรือลบหลู่ 

๗. ใช้คําถามปลายเปิด ซ่ึงไม่ต้องการคําตอบตายตัว ยิ่งเป็นการไม่คาดฝัน หรือน่าอัศจรรย์ใจ ยี่งทํา 
ใหุเกิดรดชาด และความรู้สึกท่ีดี คาดหวังว่าจะทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างท่ีน่าตืนเต้น ประหลาดใจ 
๘. แสดงความชื่นชมในประสบการณ์ท่ีเขาเล่าอย่างจริงใจ คิดบวก  มองบวก เห็นบวก  พูดบวก เม่ือลงมือทําก็เลย
บวกตามไปด้วย 

๑.๗ คิดในทางบวก “พลังของการตั้งคําถามท่ีเป็นต้นตอแห่งปัญญาและสัมมาทิฐิ” 
√ ใครก็ตามท่ีต้ังคําถามจะเป็นผู้ชี้แนวทางและมีพลังของผู้นําการเปลี่ยนแปลง (โปรดพิจารณา

ความแตกต่างระหว่างการถามหัวหน้าตํารวจเก่ียวกับอาชญากรรมกับการรักษาความปลอคภัยของชุมชน ) 
√ ภาพลักษณ์แห่งอนาคตนั้นมีอิทธิพลเราสามารถเคลื่อนท่ีไปในทิศทางท่ีเราสร้างจินตนาการ  
√ ภาพลักษณ์แห่งอนาคตและการสนทนาท่ีเป็นลบนั้นทําให้เราสิ้นหวังและอ่อนแอท้ังกายและใจ

ในทางกลับกัน ภาพลักษณ์แห่งอนาคตและการสนทนาท่ีเป็นบวกนั้นก็ทําให้เราเต็มเป่ียมไปด้วยความหวังและ
เข้มแข็ง มันสามารถนําเราไปในทิศทางท่ีเราประสบความสําเร็จได้ 

√ การสนทนาวิสาสะในทางบวกนั้นมีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตและจําเป็นท่ีพวกเราต้องได้รับการ
ฝึกหัดในชีวิตประจําวันของเรานั้นเเวดล้อมด้วยเหตุการณ์และถ้อยคําท่ีเป็นลบ มันบ่ันทอนท้ังพลังกายและพลังจิต
เราจึงต้องแทนท่ีมันด้วยการสร้างความเชื่อม่ันให้กับตัวเอง และผู้คนในชุมชนด้วย 

√ ภาพลักษณ์ท่ีเป็นบวกของเยาวชนมีความสําคัญต่อการก่อร่างสร้างวัฒนธรรมทางสังคมใหม่  
ในท่าทีจะจุดประกายปลุกเร้าและกระตุ้นให้เยาวชนทําสิ่งดีงามให้กับสังคม ทุกวันนี้เราได้รับข้อมูลข่าวสารท้ัง
ในทางวิทยุ โทรทัศน์และในวงสนทนาท่ีส่อให้เห็นว่าเยาวชนเป็นผู้ก่อปัญูหา หรือก่ออาชญากรรมท่ีน่ากลัว เรา
จําเป็นต้องมีตัวอย่างของเยาวชนท่ีแสดงออกอย่างสุนทรียะ มีความมุ่งม่ัน มานะพยายาม ทําตัวเองให้มีคุณค่า 
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เเละแสดงออกต่อเพ่ือนมนุษย์อย่างผู้ท่ีมีเกียรติ มีศักด์ิศรีและประสบความสําเร็จ เหนือสิ่งอ่ืนใด เราต้องเสริมสร้าง
พลังเยาวชน ด้วยการเปลี่ยนแปลงมุมมองของผู้ให้ท่ีมีต่อเยาวชนเสียใหม่ 

√ ระบบชีวิตของมนุษย์ต้องการการเคลื่อนไหวไปสู่ทิศทางท่ีเป็นบวก ดุจดอกทานตะวันท่ีหัน
หน้าไปทางท่ีมีแสงตะวันอยู่เป็นนิจ การต้ังคําถามท่ีเป็นไปในทางบวกรวมท้ังการแสดงความรู้สึกในทางชื่นชม 
อย่างไม่มีเง่ือนไข ทําให้เกิดพลังงาน เปรียบประดุจแสงตะวันทําให้พืชพันธุ์มีชีวตชีวาและเติบโต 

√ คนหนุ่มสาวสามารถช่วยให้สังคมทีพลังสดใสและมีภาวะแวดล้อมเป็นไปในทางบวก สิ่ง
ท้ังหลายท้ังปวงข้ึนอยู่กับชีวิตและทิศทางของผู้ใหญ่ท่ีจ๒มองบวกและทําให้เกิดความเป็นไปได้ในทางบวก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกต้องการภาวะผู้นําและความกสัไหใญูขป็งผู้ใหญ่เป็นสําคัญู 

√ การตราชื่อ การให้รางวัลและการถามหาสิ่งท่ีต้องการพบพานนั้น ก่อให้เกิดผลลัพธ์อันเลอเลิศ
ในการทํางานร่วมกันอย่างไม่ต้องสงสัย มันสามารถเข้าไปแทนท่ีการลําเลิก ตําหนิติเตียน ประณามพร่ําบ่น ด้วย
ความประสงค์ทําให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีข้ึนได้อย่างน่าอัศจรรย์ ผู้นําการเปลี่ยนแปลงต้องทําให้ได้จนเป็นนิสัย 

“......ระบบชีวิตของมนุษย์เติบโตได้อย่างงดงาม จากการตั้งคําถามท่ีทรงพลัง” 
 

     (๒.) การนําเสนอการพัฒนาด้านความความรู้วิชาการ 
๒.๑ การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์  โดย ลาภิสรา วงศ์แก้ว นักวิชาการเกษตร ระดับชํานาญการพิเศษ 
      กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี ๑ 
      ๑. ทําไม....ต้องใช้การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 

 ๑. การต้านทานสารเคมีของเชื้อโรคพืช/แมลงศัตรูพืช 
 ๒. การปนเป้ือนสารเคมีในผลิตผลการเกษตร 
 ๓. การปนเป้ือนสารเคมีในสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ผู้ผลิต/ผู้บรโิภคได้รับพิษจากสารเคมี 

      ๒. การป้องกันกําจัดทางชีวภาพ (Biological control) หมายถึง การใช้สิ่งมีชีวิต ควบคุมสิ่งมีชีวิตให้ลดลง
หรือสิ้นไป 
      ๓. สารชีวภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ หรือผลิตผลท่ีได้จากสิ่งมีชีวิต มีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ในการป้องกัน
กําจัดศัตรูพืช 
      ๔. การพัฒนาสารชีวภัณฑ์ต้องคํานึงถึง 

 ๔.๑ ประสิทธิภาพ 
 ๔.๒ ความน่าเชื่อถือในคุณภาพ 
 ๔.๓ ขอบข่ายการควบคุม 
 ๔.๔ นิเวศวิทยาของพืชและ เชื้อจุลินทรีย์ 

      ๕. กลไกของเช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 
 ๕.๑  การแข่งขัน 
  - การใช้ธาตุอาหาร อากาศ 
  - การครอบครองพ้ืนท่ี 
 ๕.๒ การทําลายชีวิต 
  - ผลิตสารปฏิชวีนะ (antibiotic) 
 ๕.๓ การเป็นปรสิต 
  - จุลลินทรีย์ปฎิปักษ์เจริญอยู่ไกล้เคียง หรือบนส่วนของเชื้อโรค ทําลายเพ่ือใช้อาหาร 
 ๕.๔ การชักนําให้เกิดความต้านทาน 
  -  โดยนําเชื้อรา, เชื้อแบคทีเรีย, เชื้อไวรัส ทําให้เสียความสามารถในการทําให้เกิดโรค แล้ว 

                           ใส่ในต้นพืชชักนําให้พืชต้านทานต่อเชื้อชนิดนั้น 
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      ๖. วิธีการใช้เช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี 
 ๖.๑ การคลุกเมล็ด 
  -  เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์อยู่ในรูปสปอร์ผสมน้ํา/ผงแห้งสําเร็จรูป 
  -  ข้อดีป้องกันการเข้าทําลายของเชื้อโรคระยะท่ีเมล็ดเริ่มงอก 
  -  การใช้ควรเติมสารช่วยลดแรงตึงผิว 
 ๖.๒ การใส่ลงดิน มี ๓ วิธี  (ข้อดีช่วยให้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์สัมผัสกับประชากรของเชื้อโรคได้ท่ัวถึง  

ส่วนข้อจํากัด ต้องใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์จํานวนมาก สิ้นเปลืองแรงงาน ค่าใช้จ่ายสูง) 
  ๑) การราดดิน  
   -  จุลินทรีย์อยู่ในรูปของเหลว 
   -  ข้อจํากัดไม่เหมาะกับดินเนื้อระเอียดหรือโปร่งเกินไป 
  ๒) การใช้วัสดุหรือสารพาหะท่ีได้จากธรรมชาติ 
   -  การเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์บนเมล็ดธัญพืช ข้ีเลื่อย เม็ดดินเคลือบอาหาร 
     -  การใส่เชื้อในปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 
  ๓) การใช้วัสดุหรือสารพาหะท่ีได้จากการสังเคราะห์ 
   - การหุ้ม/เคลือบเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ด้วย sodium alginate 
   - เชื้อในรูปเม็ดอัลจิเนท สะดวก ช่วยยืดอายุ ไม่ต้องเก็บในอุณหภูมิต่ํา 
   - วัสดุสังเคราะห์มีราคาแพง ทําให้สารชีวภัณฑ์มีราคาแพง 
 ๖.๓ การใช้ก่อนและหลังเก็บเก่ียว เป็นวิธีการท่ีใช้ได้ผลดี 
 ๖.๔ การพ่นใบพืช  โดยแยกเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์จากใบพืช 
 ๖.๕ การใส่ในส่วนขยายพันธุ์และกล้าพืช 
  - เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ สัมผัสส่วนขยายพันธุ์และกล้าพืชโดยตรง 
  - ประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวกในการปฏิบัติ 

       ๗. เช้ือราไตรโคเดอร์มา 
 ๗.๑ คุณสมบัติ 
  - เจริญรวดเร็ว 
  - สร้างสปอร์ปริมาณมาก 
  - ใช้อาหารจากเศษอินทรียวัตถุ 
  - มีความสามารถในการแข่งขันสูง  
 ๗.๒ ประโยชน ์
  - ลดกิจกรรมของเชื้อราสาเหตุโรคพืช 
  - ลดปริมาณของเชื้อราสาเหตุโรคพืช 
  - เพ่ิมการเจริญเติบโตของพืช 
  - เพ่ิมความต้านทานของพืช 
 ๗.๓ ประสิทธิภาพ 
  - Rhizoctonia, Sclerotium, Pythium 
  - Fusarium 
  - Phytopthora 
  - Botrytis 

      ๘. กลไกการทําลายของเช้ือราไตรโคเดอร์มา 
 ๘.๑ การทําลาย 
  - พันรัดเส้นใยเชื้อโรค 



 	
 

  - สร้างเอนไซม์ chitinase,  cellulase ย่อยผนังเซลเส้นใยของเชื้อโรคพืช 
 ๘.๒  การแข่งขัน (competition) เชื้อสร้างเส้นใยได้เร็วและสปอร์มาก ทําให้สามารถแบ่งอาหารเชื้อ

โรคได้ดี 
 ๘.๓ การสร้างปฏิชีวนสาร (antibiotics) เพ่ือยับยั้ง หรือทําลายเส้นใยเชื้อโรค 

      ๙. เช้ือไตรโคเดอร์มา สด คือ 
 ๙.๑ เชื้อราไตรโคเดอร์มาท่ีเจริญสร้างสปอร์บนอาหาร PDA / บน อาหารธรรมชาติ     เช่น       
เมล็ดข้างฟ่าง ข้าวโพด  ข้าวสาลี  ข้าวบาร์เลย์  ข้าวเปลือก  ปลายข้าวเจ้า เลี้ยง ๕-๗ วัน 
 ๙.๒ เชื้อสดท่ีดี สปอร์สีเขียวปกคลุมเมล็ดธัญพืชท่ัวถึงไม่มีสปอร์เชื้อราชนิดอ่ืน หรือแบคทีเรีย
ปนเป้ือน ไม่มีเมือก หรือกลิ่นเหม็น 
      ๑๐. ปัญหาการผลิตเช้ือไตรโคเดอร์มา สด 

 ๑๐.๑ ไม่สามารถผลิตเชื้อสดได้เพียงพอ / ตามกําหนดเวลา 
 ๑๐.๒ การปนเป้ือนของเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอ่ืน 
 ๑๐.๓ การเก็บรักษาเชื้อสดได้ไม่นาน (๓๐ วัน ๘-๑๐ องศาเซลเซียส) 
 ๑๐.๔ การกลายพันธุ์ของเชื้อโดยการต่อเชื้อไปเรื่อยๆ / การเก็บรักษาไม่ถูกวิธี 

      ๑๑. ลักษณะเช้ือไตรโคเดอร์มากลายพันธุ์ 
 ๑๑.๑ เชื้อเจริญในอาหาร PDA / เมล็ดข้าวฟ่างช้ากว่าปกติ 
 ๑๑.๒ มีเส้นใยสีขาวข้ึนปกคลุม 
 ๑๑.๓ สปอร์เปลี่ยนส ี
 ๑๑.๔ การสร้างสปอร์ลดลง 

      ๑๒. ข้ันตอนการขยายเช้ือไตรโคเดอร์มา สด 
 ๑๒.๑ ปลายข้าวสารพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๓ แก้ว (๖๐๐ กรัม) + น้ํา ๒ แก้ว หุงหม้อข้าวไฟฟ้า  (๑ 

กิโลกรัม) 
 ๑๒.๒ ตักข้าวสุกใหม่ใส่ถุงพลาสติกทนร้อน (๘ x ๑๒ นิ้ว) ถุงละ ๒ ทับพี (๒๕๐-๓๐๐ กรัม) วางถุง

ตามแนวราบ รีดอากาศออก พับปากถุงรอข้าวอุ่น เทหัวเชื้อไตรโคเดอร์มา (๕๐ กรัม) ใส่ในถุงข้าวสุก ๘๐ ถุง 
 ๑๒.๓  ใส่เชื้อแล้วมัดปากถุงด้วยหนังยาง เขย่าเบาๆ รวบถุงให้ลมพองตรงปากถุง แล้วใช้เข็มเจาะ

ถุงพลาสติกใกล้หนังยาง ๑๕-๒๐ จุด แผ่ถุงข้าวสุกให้ราบ ดึงตรงกลางถุงให้พอง 
 ๑๒.๔ บ่มเชื้อในท่ีมีอากาศถ่ายเท มีแสงสว่าง ครบ ๒ วัน เขย่าถุง บ่มต่อจนครบ ๖-๗ วนั 

      ๑๓. เช้ือราคีโตเม่ียม 
 ๑๓.๑ คุณสมบัติ 
  - saprophytes, Ascomycetes 
  - เจริญได้ดีในเศษซากพืช 
  - ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี 
 ๑๓.๒ ประสิทธิภาพ 
  - Rhizoctonia, Sclerotium 
  - Phytophthora, Pythium  
  - Collectrichum 
  - Pyricularia 
  - Fusarium 
 ๑๓.๓ กลไกการทําลายของเชื้อราคีโตเม่ียม 
  - สร้างปฏิชีวนสาร (antibiotics) เพ่ือยับยั้ง หรือทําลายเส้นใยเชื้อโรค 
  - เจริญเข้าพันรัดเส้นใยของเชื้อโรค 



 		 

  - สร้างสารกระตุ้นให้พืชเกิดภูมิคุ้มกันได้ 
 ๑๓.๔ วธิีการใช้เชื้อราคีโตเม่ียม 
  - ปรับสภาพดินด้วย OM. 
  - ดินมี pH ๖.๐ - ๖.๕ 
  - อัตราการใช้ชนิดผง ๒๐ ก. ผสมน้ํา ๒๐ ลิตร พ่นทุก ๗ วัน  ราดทางดิน ๒๐-๓๐ ก. ผสมน้ํา  

                         ๒๐ ลิตร ทุก ๓ เดือน 
  - สารสกัดคีโตเม่ียม ๓๐ – ๕๐ มล. ผสมน้ํา ๒๐ ลิตร 

      ๑๔. เช้ือแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทีลิส( Bs.) 
 ๑๔.๑  คุณสมบัติ 
  - แบคทีเรียแกรมบวก สร้างสปอร์ได้ 
  - ทําลายเชื้อโรคโดยตรง 
  - สร้างปฏิชีวนสาร (antibiotics)               
  - แก่งแย่งธาตุอาหารได้ดี 
  - ปกติพบอาศัยอยู่ในพืชอาศัย 
   - ทนต่อสภาพแวดล้อมท่ีแปรแปลี่ยน 
  - ผลิตสาร Toxic metabolite กระตุ้นความต้านทานของพืช 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ๑๔.๒ การขยายเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทีลิส( Bs.)  
  ๑) น้ํามะพร้าวอ่อน เจาะผลเปิดฝาแง้มใส่หัวเชื้อ ๑ ช้อนชา ปิดฝา ๑-๒ วัน ผสมน้ํา ๒๐ ลิตร 
  ๒) น้ํามะพร้าวอ่อนแก่ ต้มให้เดือด ๕ นาที ช้อนฟอง ท้ิงให้เย็นใส่หัวเชื้อ ๕ ช้อนชา + น้ํา

มะพร้าว ๑๕ ลิตร เติมอากาศ ๒๔ ชม. ผสมน้ํา ๑๐๐ ลิตร  
  ๓) นมข้นหวาน ๑ กระป๋อง+ น้ําตาลทราย ๓ ช้อนโต๊ะ + น้ํา ๑๕ ลิตรใส่หัวเชื้อ ๕ ช้อนชา 

เติมอากาศ ๒๔ ชม. ผสมน้ํา ๑๐๐ ลิตร 
  ๔)  ไข่ไก่สด ๕ ฟอง + น้ํา ๑๕ ลิตร  ใส่หัวเชื้อ ๕ ช้อนชา สเม็คไทต์ ๕๐๐ กรัม น้ํามันพืช 

๑.๕-๒ ช้อนชา เติมอากาศ ๒๔ ชม. ผสมน้ํา ๑๐๐ ลิตร 
  ๕) นมกล่องพาสเจอร์ไลท์ ๑ กล่อง ( ๒๕๐ มล.) เปิดฝาแง้มใส่หัวเชื้อ ๑ ช้อนชา ปิดฝา ๒๔ 

ชม. ผสมน้ํา ๒๐ ลิตร 
 ๑๔.๓ วธิีการใช้ 
  ๑) ชนิดผง ๓๐-๕๐ กรัม ผสมน้ํา ๒๐ ลิตร พ่นได้ทุกระยะของพืช 
  ๒) ควรพ่นในช่วงเย็น 
  ๓) พ่นแบบเปียกโชก 

ประสิทธิภาพต่อเช้ือรา ประสิทธิภาพต่อเช้ือแบคทีเรีย 

- Rhizoctonia 
- Phytophthora 
- Collectrichum 
- Pyricularia 
- Fusarium 
- Alternaria 
- Cercospora 
 

- Erwinia 
- Pseudomonas 
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  ๔) Bs. ผสมสารชีวภัณฑ์อ่ืนได้ ปุ๋ยทางใบ ฮอร์โมน ธาตุอาหารเสริม  
      ๑๕. Bacillus thuringiensis (Bt.) 

 ๑๕.๑ เป็นแบคทีเรียชนิด (+)  สร้างสปอร์ และผลึกโปรตีนหลายรูปแบบ  เช่น รูปปิรามิดคู่  
รูปกลม  และรูปลูกบาศก์ 

 ๑๕.๒ กลไกการทําลายของBt. 
  ๑) แมลงกินผลึกโปรตีน ย่อย เป็น protoxin ด้วยน้ําย่อย protease 
  ๒) น้ําย่อย proteaseกระตุ้น protoxin  ทําลายผนังกระเพาะแมลง 
  ๓) กระเพาะแมลงบวมและแตก เชื้อ Bt.ไหลเข้าตัวแมลง 
  ๔) เข้าสู่ระบบหมุนเวียนโลหิต โลหิตเป็นพิษ ชักระตุก อัมพาต ตาย 
 ๑๕.๓ ประสิทธิภาพ 
  ๑) หนอนใยผัก 
  ๒) หนอนเจาะสมอฝ้าย 
  ๓) หนอนกินใบปาล์ม 
  ๔) หนอนแปะใบส้ม 
  ๕) ลูกน้ํายุง 

      ๑๖. ไวรัส NPV ( Nuclear Polyhedrosis Virus) 
 ๑๖.๑ ประสิทธิภาพ 
  ๑) หนอนกระทู้หอม 
  ๒) หนอนกระทู้ผัก 
  ๓) หนอนเจาะสมอฝ้าย  อัตรา ๒๐ -๓๐ มล. ต่อน้ํา ๒๐ ลติร พ่น ๓-๗ วัน 
 ๑๖.๒ คุณสมบัติของไวรัส  NPV 

  ๑) มีอยู่ในธรรมชาติ 
  ๒) มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม 
  ๓)ไม่มีสารพิษตกค้างท่ีทําให้แมลงเกิดความต้านทาน 
  ๔) ใช้ง่ายประหยัดค้าใช้จ่าย 

      ๑๗. ไส้เดือนฝอย ( Steinernema carpocapsae) แบคทีเรีย Xenorhabdus nematophilus 
 ๑๗.๑ คุณสมบัติของไส้เดือนฝอย 

  ๑) เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก 
  ๒) เป็นศัตรูธรรมชาติทําลายศัตรูพืช 

 ๑๗.๒ กลไกการทํางานของไส้เดือนฝอย 
  ๑) เข้าไปในตัวแมลงผ่านรูเปิด เช่น ปาก ทวาร รูหายใจ 
  ๒) อาศัยกินอยู่ เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ในกระแสเลือด 
  ๓) ไส้เดือนฝอยจะขับถ่ายแบคทีเรียท่ีเป็นพิษต่อแมลง ทําให้แมลงตายภายใน ๒๔-๔๘ ชัว่โมง 

      ๑๘. Predater หมายถึง แมลงทุกชนิดท่ีดํารงชีวิตด้วยการกินแมลงด้วยกันเป็นอาหาร มีบทบาทสําคัญใน
การควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตร ส่วนใหญ่ตัวจะใหญ่กว่าเหยื่อ เช่น แมลงช้างปีกใส แมลงวันดอกไม้  ด้วง
เต่า ด้วงก้นกระดก แมลงหางหนีบ  แมลงวันหัวบุบ มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต และมวนตาโต 
      ๑๙. Parasite หมายถึง  
 ๑๙.๑ แมลงท่ีเบียดเบียนแมลงด้วยกันเองในการดํารงชีวิต มี ๒ ชนิด 
  ๑) endoparasitic insects หมายถึง แมลงเบียนตัวเต็มไวจะวางไข่ลงบนเหยื่อของมันแล้วตัว
หนอนฟักออกจากไข่ดูดกินน้ําเลี้ยงภายในตัวเหยื่อ 
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  ๒) ectoparasitic insects หมายถึง แมลงเบียนวางไข่บน ตัวเหยื่อหรือใกล้ตัวเหยื่อ  ตัว
หนอนฟักออกจากไข่ดูดกินน้ําเลี้ยงภายนอกตัวเหยื่อ 
 ๑๙.๒ เชื้อโรค ท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชหรือแมลงศัตรูพืชได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่  

 ๑) เชื้อรา Trichoderma,  Metarhizium,  Chaetomium, Beauveria  
 ๒) เชื้อแบคทีเรีย   Bt.  Bs.   
 ๓) ไวรัส  NPV 
 ๔) ไส้เดือนฝอย 

 ๑๙.๓ คุณสมบัติท่ีดีของเชื้อรา Parasite 
  ๑) เจริญเติบโตได้รวดเร็ว และมีสปอร์ปริมาณมาก 
  ๒) ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
  ๓) สามารถมีชีวิตรอดในสภาพธรรมชาติได้นาน 
  ๔) ไม่เป็น Parasite ของพืชปลูกชนิดอ่ืน 

 ๑๙.๔ กลไกการทํางานของเชื้อรา Parasite 
  ๑) แก่งแย่งอาหาร 
  ๒) แก่งแย่งท่ีอยู่อาศัย 
  ๓) รับทําลายเชื้อสาเหตุโรคโดยตรง 
  ๔) สร้างสารพิษ (Toxin)  
  ๕) สร้างน้ําย้อยเอนไซด์ 
  ๖) ชักนําให้พืชปลูกสร้างความต้านทานต่อเชื้อโรค 
 ๑๙.๕ คุณลักษณะแมลงศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ําและตัวเบียน)  
  ๑) มีความสามารถในการหาเหยื่อสูง 
  ๒) มีเหยื่อเฉพาะเจาะจง 
  ๓) มีอัตราในการขยายพันธุ์สูง 
  ๔) ปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมทุกชนิด ท่ีเหยื่อสามารถอาศัยอยู่ได้ 
  ๕) สามารถเลี้ยงขยายพันธุ์ในโรงเลี้ยงแมลงได้ดี 
  ๖) สามารถใช้เหยื่อชนิดนั้นให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของลูกหลานต่อไป 
 ๑๙.๖ วธิีการนําแมลงตัวห้ําหรือตัวเบียนมาใช้ในการป้องกันกําจัดแมลง 
  ๑) การนําศัตรูธรรมชาติมาจากต่างประเทศ 
  ๒) การอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ หรือศัตรูธรรมชาติท่ีได้นําเข้ามาให้คงอยู่ 

  ๓) การเลี้ยงเพ่ิมปริมาณของศัตรูธรรมชาติให้ได้มากๆ เป็นครั้งคราว และนําไปปล่อยใน 
                           ธรรมชาติ 

 ๑๙.๗ ข้อดีของการใช้แมลงศัตรูธรรมชาติในการกําจัดแมลงศัตรูพืช 
  ๑) ราคาถูก 
  ๒) ใช้ได้ถาวรเพราะแมลงเพ่ิมพันธุ์เองได้ตลอด 
  ๓) ไม่มีอันตรายต่อแมลงนอกเป้าหมาย 
  ๔) ไม่มีพิษหรือไม่ก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
 ๑๙.๘ ข้อเสียของการใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ ในการกําจัดแมลงศัตรูพืช 
  ๑) ไม่สามารถใช้ได้สะดวก 
  ๒) ระดับในการป้องกันกําจัดอาจไม่สูงพอ 
  ๓) ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการวิจัยสูง และบางครั้งอาจไม่ได้ผล 
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  ๔) โดยปกติศัตรูธรรมชาติจะอ่อนแอต่อสารฆ่าแมลงจําเป็นต้องเลือกชนิด และวิธีการใช้สารฆ่า
แมลงให้มีพิษน้อยต่อแมลงศัตรูธรรมชาติ 
 ๑๙.๙ คุณสมบัติของเชื้อแบคทีเรีย 

  ๑) เจริญเติบโตได้รวดเร็ว  
  ๒) ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
  ๓) สามารถมีชีวิตรอดในสภาพธรรมชาติได้นาน 
  ๔) ไม่เป็น Parasite ของพืชปลูกชนิดอ่ืน 

      ๒๐. กลไกการทํางานของเช้ือแบคทีเรีย  คือ สร้างสารพิษ (Toxin) 
 

๒.๒ การวิจัยในงานประจํา   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ  สิงฆราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

๑. จะสร้างงานวิจัยจากงานประจําได้อย่างไร? 
 ๑.๑วิเคราะห์สถานการณ์การผลิต เพ่ือหาประเด็นปัญหา จากการลงพ้ืนท่ีชุมชน 
 ๑.๒ ค้นหาโจทย์วิจัย ด้วยการจัดเวทีชาวบ้าน (Focus group) 
 ๑.๓ ต้ังวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 ๑.๔ ดําเนินการวิจัย 
 ๑.๕ ประเมินผล 
 ๑.๖ สรุปและนําเสนอผลงานวิจัย 

     
 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม : Participatory Action Research 
 

  
 
 
     
 
 

 
 
 

 
 
 
ตัวอย่างงานวิจัยท่ี ๑   
 ระยะท่ี  ๑  ศึกษาสภาพ ศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่ม และกระบวนการผลิต (SWOT) 
 ระยะท่ี  ๒  การปรับปรุงการบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วม และพัฒนากระบวนการผลิต 
    
  
 
   

  

ผลการพัฒนาในรอบท่ี ๒  
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             ๒.  ลักษณะงานวิจัยท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะงานประจํา 

  ๒.๑ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(work shop) 
  ๒.๒ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  
  ๒.๓ เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research: PAR)  เปิดเวทีหรือการ
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) 

             ๓. ลักษณะงานวิจัยท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะงานประจํา 
  ๓.๑ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(work shop) 
  ๓.๒ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  
  ๓.๓ เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research: PAR) เปิดเวทีหรือการ
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) 

            ๔. การเขียนโครงร่างงานวิจัย (การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม) 
  ๔.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
  ๔.๒ โจทย์วิจัย 
  ๔.๓ วัตถุประสงค์ 
  ๔.๔ เป้าหมาย 
  ๔.๕ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ๔.๖ วธิีดําเนินการศึกษาวิจัย ขอบเขต สถานท่ี วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๒.๓ การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร  โดย ดนัย ชื่นอารมย์  กองการเจ้าหน้าท่ี 
 ๑. ทําไมต้องจัดการความรู้ 

  ๑.๑ ปัญหาเด็กรุ่นใหม่ขาดแหล่งข้อมูลในการศึกษาหาความรู้ 
  ๑.๒ ขาดความต่อเนื่องในการทํางาน 
  ๑.๓ บุคลากรระดับเดียวกันแต่มีความรู้ความสามารถไม่เท่ากัน 
  ๑.๔ มีผู้รู้อยู่คนเดียว หาคนทํางานแทนไม่ได้ 
  ๑.๕ ขาดความร่วมมือ ขาดการทํางานเป็นทีม 
  ๑.๖ ผลงานของบุคคลและหน่วยงานไม่ได้ตามเป้าหมาย 
  ๑.๗ ไม่เคยสรุปบทเรียน ผิดซํ้าแล้วซํ้าอีก 

โครงสร้างอายุ ๑๐ ปี ข้างหน้า 
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ตําแหน่ง ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ รวม 

กรมฯ ๗๔ ๒๐๕ ๒๙๔ ๓๔๐ ๓๘๕ ๔๓๖ ๕๐๑ ๖๒๒ ๗๑๘ ๘๒๘ ๔,๔๐๓ 

กษจ. ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๐ ๗ ๘ ๒ ๕ ๐ ๓ ๗๑ 

กษอ. ๒๔ ๗๑ ๙๐ ๗๘ ๑๐๐ ๗๒ ๖๕ ๗๘ ๖๙ ๘๘ ๗๓๕ 

นวส. ๒๓ ๗๒ ๑๓๒ ๑๗๖ ๑๘๘ ๒๑๒ ๒๗๘ ๓๖๒ ๔๐๔ ๔๘๐ ๒,๓๒๗ 

จพก. ๕ ๖ ๑๙ ๒๘ ๐ ๔๓ ๖๓ ๗๖ ๑๒๓ ๑๔๑ ๕๐๔ 

จพค. ๐ ๑ ๕ ๑ ๐ ๑๔ ๑๔ ๑๖ ๑๖ ๖ ๗๓ 

ธุรการ ๒ ๑๓ ๑๓ ๒๑ ๖๕ ๔๕ ๔๖ ๕๒ ๗๐ ๗๖ ๔๐๓ 

 

 ๒.  KM : Agri.Extension 
  ๒.๑ กระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร  เน้นสื่อสารทางเดียว 

      - เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ บุคคล กลุ่ม มวลชน   
      - มีการจัดการความรู้ในกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีในการเติมความรู้เพ่ือนําไปถ่ายทอดต่อ 
                                 ให้เกษตรกร 
                       ๒.๒ กระบวนการสร้างความเข้มแข็งในภาคเกษตร ◊ เน้นให้พ่ึงพาตนเอง 
      - ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เวทีชาวบ้านปราชญ์ท้องถ่ิน   
                                 ชมุชนต้นแบบ   
     - ใช้การจัดการความรู้ในการกําหนดเป้าหมาย รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่อย่าง 
                                 เป็นระบบมากข้ึน 
      - เจ้าหน้าท่ีต้องปรับกระบวนการทํางานและเพ่ิมทักษะมากข้ึน 

  ๒.๓ เพ่ือพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร 
  ๒.๔ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้มีการทํางานเป็นทีมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
                        ให้มากข้ึน 
  ๒.๕ มุ่งไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ คนในองค์กร มีความสนใจใฝ่เรียนรู้  การทํางาน 
                        อย่างมีประสิทธิภาพ และมีนวัตกรรม  

 ๓. KV เป้าหมายการจัดการความรู้ 
  แผน ๑  การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา/บริหารจัดการในหน่วยงาน 
     เป้าหมาย   บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้                  
  แผน ๒  การจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนงานตามยุทธศาสตร์ของกรม  
      เป้าหมาย   บุคลากรของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงาน มีความรู้ความเข้าใจ  หรือ เกษตรกรมี 
                                                 ความรู้ความเข้าใจ 
 ๔. KS แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
  ๔.๑ กําหนดประเด็นแลกเปล่ียน 
   ระดมความคิดเห็นคณะทํางานและผู้เก่ียวข้องในการกําหนดประเด็นความรู้ในการ
ทํางาน สําหรับบุคลากรในหน่วยงาน 
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  ๔.๒ หาแหล่งความรู้ 
   - สํารวจผู้รูภ้ายในหน่วยงานหรือจากหน่วยงานอ่ืน 
   - มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบศึกษารายละเอียดของงาน 
  ๔.๓ กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู ้
   - แผน ๑ จัดเวทีแลกเปลี่ยน เดือนละ ๑ ครั้ง  
   - แผน ๒ จัดเวทีแลกเปลี่ยนสัญจรในส่วนกลางหรือภูมิภาค ๒ ครั้ง 
   - เผยแพร่ความรู้ ผ่านช่องทางการสื่อสาร อ่ืน ๆ เช่น จดหมายข่าว เว็บไซด์ 
                            หน่วยงาน  K center 
 ๕. KA จัดการคลังความรู้ 
  ๕.๑บันทึกและสรุปบทเรียน 
   - นําความรู้ท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสรุปบทเรียนเพ่ือให้บุคลากรนําไปใช้ 
                            ประโยชน์ (แผน๑ จํานวน.....เรื่อง แผน๒ จํานวน .... เรื่อง) 
                 ๕.๒ จัดระบบคลังความรู้ 
   - การจัดระบบหัวข้อความรู้ท่ีใช้ในงาน 
   - การนําความรู้ข้ึนเผยแพร่ในเว็บไซด์ และ K center 

 ๖. เกณฑ์การประเมินผลการจัดการความรู้ 
  ๑. การมีส่วนร่วมดําเนินงาน 
  ๒. ผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ท่ีตอบสนองต่อเป้าหมายของหน่วยงาน 
  ๓. ผลงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/ภารกิจ 
  ๔. การใช้การจัดการความรู้เพ่ือปฏิบัติงานหรือพัฒนางานให้ดีข้ึน 
  ๕. เกิดองค์ความรู้ใหม่และจัดให้เป็นระบบ 
 ๗. ปัญหาท่ีพบในการจัดทําKM 

  ๗.๑ ต้ังเป้าหมายใหญ่เกินไปไม่สามารถกําหนดตัวชี้วัดท่ีชัดเจนได้ 
  ๗.๒ KV ไม่ตรงกับหน้าท่ีความรับผิดชอบหลักของหน่วยงาน 
  ๗.๓ กลุ่มเป้าหมายท่ีจัดเวทีน้อยไป ไม่แสดงว่าจะบรรลุผลสําเร็จ 
  ๗.๔ จัดเวทีเพียงปีละ ๑ ครั้ง แล้วจะเป็น KM ได้อย่างไร 
  ๗.๕ ใช้การบรรยาย ขาดกิจกรรมการมีส่วนร่วม 
  ๗.๖ผู้ร่วมกิจกรรมมีเฉพาะคณะทํางานฯ คนอ่ืนไม่รู้เรื่อง 
  ๗.๗ จํานวนคนท่ีร่วมทําKM เทียบกับคนท้ังหน่วยงาน 
  ๗.๘ ขาดการบันทึก และสรุปบทเรียน 
 ๘. ปัจจัยความสําเร็จในการทํา KM 
  ๑. มีเวลาให้กัน 
  ๒. มีใจท่ีจะร่วมกันทํา 
  ๓. มีเครื่องมือพร้อม 
  ๔. มีเวที 
 ๙. วิจารณ์ พานิช (๒๕๔๘) การจัดการความรู้ว่าเป็นการดําเนินการ      อย่างน้อย ๖ ประการ
ต่อความรู้ ได้แก่   
  ๑. การกําหนดความรู้หลักท่ีจําเป็นหรือสําคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่ม     หรือองค์กร   
  ๒. การเสาะหาความรู้ท่ีต้องการ   
  ๓. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ของตน   
  ๔. การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน   
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  ๕. การนําประสบการณ์จากการทํางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้ และสกัด     “ขุมความรู้” 
ออกมาบันทึกไว้   
  ๖. การจดบันทึก “ขุมความรู้”  และ “แก่นความรู้” สําหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ท่ีครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึนโดยท่ีการดําเนินการ ๖ ประการ
นี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน  
สรุป   การจัดการความรู้ คือ  การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร    
โดยพัฒนาระบบจากข้อมูลไปสู่ สารสนเทศ เพ่ือให้เกิดความรู้ และ ปัญญาในท่ีสุด    

 
 
 
 
๓.  การนําเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๕๔  
 

๓.๑  การบริหารจัดการ การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล  โดยสํานักพัฒนาการถ่ายทอด
เทคโนโลยี  ให้แนวคิดเรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างวิทยากรด้านการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร
ระดับตําบลโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๕๔  มีรายละเอียดโครงการ 
ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสร้างทีมวิทยากรระดับจังหวัดเพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้าน การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร

ระดับตําบลให้กับเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ศบกต. อ่ืนๆ ได้ 
 ๒. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรประจําตําบล ซ่ึงทําหน้าท่ี

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ให้มีศักยภาพในการจัดแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลร่วมกับ อปท. 
คณะกรรมการหมู่บ้าน และ เกษตรหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เป้าหมาย  บุคคลเป้าหมายซ่ึงเป็นทีมวิทยากรระดับจังหวัด ในภาคเหนือ  จํานวน  ๘๘๑ คน 
ประกอบด้วย 

  ๑. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์  
  ๒. เกษตรอําเภอ 
  ๓. เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร (เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ศบกต.)  
 วิธีการ 
  ๑) อบรมทีมวิทยากรระดับจังหวัด/ อําเภอ เวลา ๓ วัน 
   - จังหวัด                    - อําเภอ/ ตําบล 
  ๒) ทีมวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรให้กับเลขาฯ ศบกต. อ่ืนๆ 

ทางเวที DW,DM,WM 
  ๓) อําเภอจัดการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทําแผนฯ  ให้กับเกษตรหมู่บ้าน และ

กรรมการบริหาร ศบกต.  (ใช้งบของเกษตรหมู่บ้าน) 
 หัวข้อวิชาท่ีสําคัญของหลักสูตร 

  ๑. การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล 
   ๑.๑  แนวทางของ ศบกต. ในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
       ๑.๒  การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล พ้ืนท่ี ชุมชน โดยใช้  SWOT ANALYSIS 
       ๑.๓  การเขียนแผนงาน/ โครงการ 



 	� 

      ๑.๔  การวิเคราะห์โครงการ (ความเสี่ยง ความคุ้มค่า) 
  ๒. การวิเคราะห์เชิงสังเคราะห์ 
   ๑.๑  ความหมายและความสําคัญของการคิดเชิงสังเคราะห์ 
       ๑.๒  หลักการในการคิดเชิงสังเคราะห์ 
       ๑.๓  วธิีการและเทคนิคการคิดเชิงสังเคราะห์ 
       ๑.๔   การพัฒนาการคิดเชิงสังเคราะห์ 
      แนวทางการปฏิบัติโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างวิทยากรด้านการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร   
ระดับตําบล 

๑  สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 
 ๑.๑ ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
 ๑.๒ จัดหาวิทยากรตามหลักสูตร 
 ๑.๓ สรุปผลและรายงานผลการฝึกอบรมให้กรมฯ 
 ๑.๔ ติดตามประเมินผล 
๒  สํานักงานเกษตรจังหวัด 
 ๒.๑ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม ซ่ึงประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ เกษตรอําเภอ และ

เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงทําหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ ศบกต.  
 ๒.๒ สร้างทีมวิทยากรจากผู้ผ่านการอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร

ระดับตําบลให้กับเลขาฯ ศบกต. ภายในจังหวัด โดยใช้เวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร เช่น DW,DM,WM 
๓  สํานักงานเกษตรอําเภอ 
 ๓.๑ เลขาฯ ศบกต. ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมตาม หลักสูตรท่ีกําหนด   
     ๓.๒ เลขาฯ ศบกต. อ่ืนๆ เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทําแผนฯ ทางเวที DW, DM, WM 
     ๓.๓ สํานักงานเกษตรอําเภอจัดการถ่ายทอดความรู้ในด้านการจัดทําแผนฯ ให้กับเกษตรหมู่บ้าน และ

กรรมการบริหาร  ศบกต. 
 ๓.๔ เลขาฯ ศบกต. จัดทําแผนงาน/ โครงการพัฒนาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วมได้อย่างถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร 
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

 ๑.  ศึกษานโยบายทิศทางการพัฒนาและสํารวจข้อมูล 
 ๒.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 ๓.  วิเคราะห์แนวโน้มด้านการเกษตร 
 ๔.  กําหนดโครงการและกิจกรรม 
 ๕.  จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล 
 ๖.  ประสานและนําแผนไปปฏิบัติ 
 

๓.๒ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน  โดยสํานักพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตร  โดยมีรายละเอียดโครงการ  ดังนี้ 

        วัตถุประสงค์   เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้ได้รับความรู้การผลิตสินค้าเกษตรตามระบบการจัดการคุณภาพ
เพ่ือการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP และเกษตรอินทรีย์ 

        เป้าหมาย  เพ่ือพัฒนาเกษตรกรจํานวน ๘๘,๘๕๐  ราย แยกเป็น 
 ๑. เกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP(สพส.)จํานวน๘๕,๙๓๐ ราย ๗๖  จังหวัด  

               ๒. เกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์สู่สากล (สพส.) จํานวน ๔๒๐ ราย      
๙  จังหวัด 
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 ๓. เกษตรกรเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตกาแฟ(สสจ.) จํานวน ๒,๕๐๐ ราย   
๑๓  จังหวัด 
      กิจกรรมภายใต้โครงการ 

 ๑.  กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP (สพส.) 
          ๒.  กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่การรับรองเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์สู่สากล (สพส.) 

๓.  กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตกาแฟ (สสจ.)  
      วิธีการดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม 

๑.กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP ประกอบด้วย 
 ๑.๑ อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าท่ีท่ีปรึกษาเกษตรกร ระดับอําเภอ (สสข.) 
 ๑.๒ อบรมเกษตรกร  (จังหวัด/อําเภอ) 
 ๑.๓ ติดตามให้คําปรึกษาและประเมินแปลงเบ้ืองต้นจํานวน (อําเภอ) 

 ๑.๔ อบรมเกษตรกรฝึกปฏิบัติเพ่ือเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม (จังหวัด/อําเภอ) 
 ๑.๕ จัดทําคู่มือท่ีปรึกษาเกษตรกร (สพส.) 
 ๑.๖ จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีระดับเขต  
๒.กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์สู่สากลประกอบด้วย 
 ๒.๑ อบรมเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร (สพส.) 
 ๒.๒ ประชุมจัดต้ังกลุ่มการผลิตข้าว ผักและชาอินทรีย์  (จังหวัด) 

 ๒.๓ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ และ ทัศนศึกษาดูงาน (จังหวัด) 
                       ๒.๔ ตรวจประเมินแปลงเบ้ืองต้น (จังหวัด) 
 ๒.๕ ผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์เกษตรอินทรีย์ (สพส.) 
 ๒.๖ สร้างเครือข่ายการผลิต การตลาด 
 ๒.๗ จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ (สพส.) 
                ๓.กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตกาแฟ  (สสจ.) 
  

๓.๓  การดําเนินงานศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)  โดยผู้แทนสํานักคุณภาพสินค้าเกษตร            
       บทบาทหน้าท่ีของ ศจช.   ได้แก่ 

 ๑. สํารวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช โดยใช้แปลงติดตามสถานการณ์เป็นเครื่องมือ 
 ๒. รายงานและเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช ใช้สื่อสาธารณะ เป็นเครื่องมือ 
 ๓. เรียนรู้เทคโนโลยีการบริหารจัดการศัตรูพืช ใช้โรงเรียนเกษตรกรเป็นเครื่องมือ 
  ๓.๑ การถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม / การถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบประสบการณ์จริง 
  ๓.๒ กระบวนการเรียนรู้ 
   - จากปัญหาของตนเองในเรือกสวนไร่นา 
   - เป็นกลุ่ม 
   - มีส่วนร่วม 
   - ปฏิบัติจริงการมีส่วนร่วม 
   - อย่างต่อเนื่องตามข้ันตอน/ฤดูกาล ของแต่ละชนิดพืช-ศัตรูพืช 
 ๔. ถ่ายทอดความรู้ด้านการควบคุมศัตรูพืชสู่เกษตรกรโดยการการพบปะหารือ แลกเปลี่ยน 
 ๕. ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช โดยการการถ่ายทอดและสนับสนุน 
 ๖. ขับเคลื่อนมาตรการควบคุมศัตรูพืชสู่เกษตรกรและชุมชน 
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 ๗. เจ้าหน้าท่ีระดับจังหวัดเป็นวิทยากรระดับภาค ในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการ
จัดต้ังและดําเนินการของ ศจช. และ ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า ผลผลิตปลอดภัยได้มาตรฐานการ
ป้องกันกําจัดศัตรูพืชส่งเสริม  
      การจัดตั้ง ศจช.  

 ๑. ศบกต. อบต. และ อําเภอ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรท่ีมีปัญหาหรือมีความต้องการแก้ไขปัญหา
เพลี้ยแป้งมารวมตัวกันเป็นสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ประมาณ ๓๐ คน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

  ๑.๑ เป็นเกษตรกรหรือผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องและมีความประสงค์จะร่วมกันแก้ไขปัญหา 
                                     ศัตรูพืช 

  ๑.๒ เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถและเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
  ๑.๓ เป็นผู้ท่ีประสบปัญหาจากการทําลายของศัตรูพืช 
 ๒. ศบกต. อบต. อําเภอและสมาชิก ศจช.ร่วมกัน คัดเลือกสถานท่ีตั้ง ศจช.โดยมีเกณฑ์การพิจารณา

ดังนี้ 
       ๒.๑ เป็นพ้ืนท่ีปลูกพืชหลักในตําบลหรือชุมชนท่ีมีความสนใจและ ให้ความร่วมมือกับ อบต. 

ศบกต.และทางราชการเป็นอย่างดี 
       ๒.๒ ชุมชนหรือเกษตรกรมีความเข้มแข็งพร้อมเข้าร่วมเข้าใจ    ในหลักวิธีการและเป้าหมาย

ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอย่างแท้จริง 
       ๒.๓  สถานท่ีควรกว้างขวางพอสําหรับจัดประชุม บริหารจัดการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีและ

สะดวกต่อการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๓.  สมาชิกร่วมกันกําหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับ ได้แก่ 
      ๓.๑ วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของสมาชิก 
     ๓.๒ กําหนดโดยสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
             ๓.๓  ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทุกคนทราบ 
 ๔.  สมาชิกร่วมกันกําหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
     ๕.  สมาชิกร่วมกันกําหนดกิจกรรม  ท่ีจะดําเนินการของ ศจช.  
     ๖.  การจัดทําแผนการปฏิบัติงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
  ๖.๑ สมาชิก ศจช. ศบกต. อบต. หน่วยงานของรัฐร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติงานของ ศจช.  
       ๖.๒ มีการกําหนดกิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาในการดําเนินการ วิธีการ  

                             งบประมาณและผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 
            ๖.๓ มีการกระจายความรับผิดชอบกิจกรรมให้กับสมาชิกอย่างท่ัวถึง 
 ๗. ดําเนินงานตามแผน 
           ๗.๑ ผู้รับผิดชอบงานมีหน้าท่ีมอบหมายให้สมาชิกดําเนินงานให้ชัดเจนตามแผนปฏิบัติงาน 
       ๗.๒ มีการสอนงานท้ังก่อนและระหว่างดําเนินการให้กับสมาชิกผู้ปฏิบัติงาน 
      ๗.๓ มีการติดตามความก้าวหน้าของงานในทุกข้ันตอน โดยผู้รับผิดชอบงาน 
       ๗.๔ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังระหว่างและหลังปฏิบัติงาน เพ่ือนํามาแก้ไขและปรับปรุง 
                การทํางาน 
 

๓.๔ โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตตกรรมเพ่ือลดความเส่ียงให้กับเกษตรกร 
วัตถุประสงค์ 

     ๑.๑  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เรื่องการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานให้แก่เกษตรกร 
     ๑.๒  เพ่ือให้เกษตรกรสามารถจัดการศัตรูพืช ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 
     เป้าหมาย  ๗๓ จังหวัด เกษตรกร ๓๓,๔๘๐ ราย 
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     กิจกรรมและงบประมาณ 
     ๓.๑  ก่อนการระบาด  
     ๓.๑.๑ สร้างความเข้มแข็งในการจัดการศัตรูพืช 
   - การจัดการศัตรูพืช ๒๖๓ คน  ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด 
   - ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช  ๓๐ คน  ดําเนินการโดย  ศบพ. 
     ๓.๑.๒  จัดต้ัง ศจช. (ใหม่) ๑๘๖ ศูนย์ 

 - อบรมเกษตรกร ๓๐ รายๆละ ๒๐๐ บาท  (จํานวน ๖ ครั้ง) 
   - วัสดุเรียนรู้ สํารวจ และผลิตขยาย ๑๖,๐๐๐ บาท 
   - จัดทําแปลงติดตามสถานการณ์ ๔,๐๐๐ บาท    
     ๓.๑.๓  ผลิตศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ (สพส.) 
     ๓.๑.๔  ผลิตต้นพันธุ์มันสําปะหลังจากการเพะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (สพส.) 
      ๓.๒ ระหว่างระบาด  สพส. และศบพ. ร่วมกับ จังหวัด ดําเนินการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและ
ชีวภัณฑ์ และติดตามสถานการณ์การะบาด เพ่ือให้การสนับสนุน ศจช. พ้ืนท่ีระบาด 
      ๓.๓  หลังการการระบาด 
      ๓.๓.๑  พัฒนา ศจช. (เดิม) ๙๓๐ แห่ง        
     -  ศจช. ข้าว พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก  จํานวน ๓๕๘ แห่ง 

   -  ศจช. โครงการการจัดการเพลี้ยแป้งฯ จํานวน ๕๗๒ แห่ง 
      ๓.๓.๒  ติดตามให้คําแนะนําและประเมินผลโครงการ 
 

๓.๕ ศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืชอําเภอ     โดยผู้แทนสํานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร   
     วัตถุประสงค์  

    ๑.สนับสนุนให้ชุมชนสร้างแหล่งรวบรวมพันธุ์ดี (พืชประจําถ่ินเพ่ือการอนุรักษ์พืชเศรษฐกิจและพืชอาหาร) 
    ๒.ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการ พันธุ์พืช  ผลิต ขยาย และกระจายพันธุ์ 

      เป้าหมาย 
    ๑. จัดต้ังศูนย์ฯ จํานวน ๒๒๓ ศูนย์ ใน ๗๒ จังหวัด 
    ๒. ถ่ายทอดความรู้การผลิตพืชแก่เกษตรกร จํานวน ๘๒,๘๑๐ ราย 

๓. สนับสนุนพืชพันธุ์ดี 
     - เพ่ือการเรียนรู้ ๑,๐๐๐ ต้น/ศูนย์ฯ 
      - เพ่ือการยังชีพ ๓๐,๔๐๐ ต้น/ศูนย์ฯ 

    วิธีดําเนินงาน 
๑. คัดเลือกศูนย์ฯ และเครือข่าย ศูนย์ฯหลักเกษตรกรแกนนํา ๓ - ๕ รายเกษตรกร ๙๐ ราย เครือข่าย 
    เกษตรกรแกนนํา ๓ – ๕ ราย  เกษตรกร ๙๐ ราย 
๒. คัดเลือกเกษตรกรแกนนําในศูนย์เรียนรู้ฯ ศูนย์ละ ๑๐ - ๑๕ ราย (แล้วแต่ขนาดของจังหวัด) 
๓. จังหวัดจัดเวทีหาความต้องการชนิดพันธุ์พืชและหลักสูตรฝึกอบรมสําหรับพันธุ์พืชเพ่ือการเรียนรู้แก่ 
    เกษตรกรแกนนําในเรื่อง 
          - ด้านการจัดการพันธุ์  
          - ผลิต/ขยาย และกระจายพันธุ์ 
          - การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ 
๔. ศูนย์ปฏิบัติการ (พืชสวน) สนับสนุน 
        - พันธุ์พืชตามความต้องการเพ่ือการเรียนรู้ 
        - วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต/ขยายพันธุ์พืช 
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๕. เกษตรกรแกนนําของศูนย์ฯ ดําเนินการให้คําแนะนําในการจัดการพันธุ์ การผลิต และขยายตลอดจน 
    การบริหารจัดการศูนย์ฯ ให้แก่เกษตรกรสมาชิกในแต่ละศูนย์ฯ และเครือข่าย 

           ๖. ศูนย์ปฏิบัติการ (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) สนับสนุน 
        - พันธุ์พืชเพ่ือการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร ผู้ประสบภัย ๘๒,๘๑๐ ราย (ยังชีพ) 
         - วิทยากรถ่ายทอดความรู้การผลิตพืชพร้อมมอบพันธุ์พืชเพ่ือการยังชีพ 
           ๗. จังหวัดผลิตเอกสารคําแนะนําการผลิตพืชตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนให้แก่เกษตรกร 
               ในขณะเดียวกับการสนับสนุนพันธุ์พืชเพ่ือการยังชีพ 

 ๘. สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงาน  
 

๔. การนําเสนอผลการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
     ๔.๑ ผลการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๕๓  โดย นายบุญรัตน์ สุขมาก  กองวิจัยและ
พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร สรุปผลการปฏิบัติงานใน ปี ๕๓ ดังนี้ 

ความเป็นมา 
 ๑) KM ท่ีได้ผลมาจาก จนท. เข้าใจหลักการและกระบวนการ KM 
                ๒) จัดเก็บ KM ในรูปของสื่อ 
                ๓) คุณค่าความสําคัญอยู่ท่ีมีการนําไปใช้ 
                 ๔) เกิดผลเป็นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์ 
      ๑) เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะให้ จนท. 

 
    ๒) เพ่ือจัดระบบการใช้เครื่องมือ KM  

              ๓) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนทีมงานและเครือข่าย 
              ๔) เพ่ือศึกษาผลสําเร็จใน KM เพ่ือพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรขององค์กร 

วิธีการ 
    ๑) กลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยงานย่อย 

               ๒) กระบวนการดําเนินงาน คือวิเคราะห์งาน/กําหนดองค์ความรู้/ดําเนินการ/ จัดเก็บ KM เข้าคลัง 
               ๓) รวบรวมจัดเก็บข้อมูล คือ Website/ เอกสาร/ รายงาน/ เวที/ อ่ืน ๆ  
               ๔) เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม/ แบบประเมินผล/ แบบฟอร์มตาม PMQA/ ตาราง/ อ่ืนๆ  
               ๕) วิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติพ้ืนฐาน/จําแนกจัดหมวดหมู่/บรรยายความ/เปรียบเทียบสังเคราะห์ 

        สรุปผล  
กระบวนการดําเนินงาน 
 ๑) เตรียมการ 

- กลุ่มเป้าหมาย                              - ทบทวนผลงาน 
- ทบทวนคณะทํางานฯ                     - ประชุมคณะทํางานฯ 
- จัดระบบและกระบวนการดําเนินงาน   - จัดทําแผน KM 

 ๒) ดําเนินการปฏิบัติงานตามแผน 
- แผนของกรมฯ                             - แผนของหน่วยงานย่อย 

  ๓) สนับสนุนการดําเนินงาน 
- เวที RW/DW                               - จัดเวที KM สัญจร 
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- เวทีประชุมวิชาการส่งเสริมการเกษตร  - จัดทําสื่อ (VCD/อ่ืน ) 
- Website หน่วยงานย่อย                 - Website KM/ DOAE K-Center 
- ประกวดผลงาน KM                        - ขวัญกําลังใจ “ประกาศเกียรติคุณ” 

 ๔) ประเมินผลงาน 
   - ประเมินผลองค์กรตนเอง (ระดับปานกลาง) 
   - ประเมินสถานภาพ (ระดับปานกลาง โดยเฉพาะการเขียนอยู่ในระดับอ่อน) 
   - ประเมินความพึงพอใจ (ระดับดี) 
 ๕) สรุปและรายงานผล 

- เอกสาร “รายงานสรุปผล KM ของหน่วยงานย่อย” 
- เอกสาร “รายงานสรุปผลงาน RW/ ประชุมวิชาการ”  
- เอกสาร “ผลงานตามแผน KM” ของ ๓ งานหลัก 

        ข้อเสนอแนะ 
 ๑) เชิงนโยบาย 
  - กําหนดนโยบาย/เป้าหมายและแนวทางเพ่ือขยายผล               
  - สร้างแรงจูงใจเพ่ือขับเคลื่อน KM  
  - คณะทํางานฯ และKM Team ควรคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ 
                        ประสบการณ์เก่ียวกับ KM และประสานงานเชื่อมโยงสู่ จนท. ได้ 
 ๒) เพ่ือพัฒนางาน 
  - พัฒนาบุคลากรเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม               
  - กําหนดแนวทางเพ่ือขยายผล KM ให้เป็นทิศทางท่ีเข้าใจตรงกัน  
  - สร้างการมีส่วนร่วมใน KM  
  - ติดตามประเมินผลการใช้เครื่องมือ KM อย่างต่อเนื่องโดยผู้บังคับบัญชา  
 ๓) เพ่ือการใช้งาน 
  - ขยายผลสู่ จนท. และเกษตรกรให้เกิดผลเป็นรูปธรรม               
  - ผู้บริหารให้ความสนับสนุน  
  - สร้างการมีส่วนร่วมของพ้ืนท่ี ได้แก่ จัดเก็บกรณีตัวอย่างท่ีได้ผล  จัดเวทีเรียนรู้  และ 
                          เผยแพร่ผ่านสื่อ  
 

๕.การอภิปรายกลุ่ม(ตามกลุ่มงาน/โครงการ/ศูนย์ปฎิบัติการฯ) 
ทบทวนการดําเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร/โครงการฯ ปี ๒๕๕๓ และกําหนดแนวทางการ 

ดําเนินงานตามระบบฯ/โครงการ ปี ๒๕๕๔ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมจัดทําแผนฯ 
      
      ๕.๑  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
 ในการทบทวนการดําเนินงานโครงการตามระบบส่งเสริมการเกษตร  ปี ๒๕๕๓  และร่วมกันกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๕๔  โดยใช้การจัดการความรู้(KM)  เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานนั้น  ท่ีประชุมกลุ่มได้เสนอผลการใช้ KM  ในการดําเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
ปี ๒๕๕๓  ทุกจังหวัดได้ดําเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  แต่มีบางจังหวัดท่ีการขับเคลื่อนระบบโดยใช้ KM 
เป็นเครื่องมือยังไม่เป็นรูปธรรม  เพราะเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเปลี่ยนแปลง  และขาดความเข้าใจในเรื่องของ KM 
 สําหรับในปี ๒๕๕๔  ได้อภิปรายการทํางานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  โดยผนวกการจัดทําแผนพัฒนา
การเกษตรระดับตําบล  ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรกําลังจัดอบรมให้เจ้าหน้าท่ีระดับจังหวัด  เพ่ือให้ไปเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าท่ีระดับตําบล  ให้จัดทําแผนฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
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จากองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยจัดทําเป็นแผนภูมิของกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล 
ดังนี้ 
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๑. สร้างและพัฒนาทีมงาน 
ระดับจังหวัด         คณะทํางาน 
ระดับอําเภอ          ทีมวิทยากร 

๒. กําหนดหลักสูตร(ยกร่าง) 
- วางกรอบการทํางาน  ระยะเวลา 
- วางแผนปฏิบัติการ 

๓. การคัดเลือกคณะทาํงาน 
- core team รับการอบรม     
จากเขตและเป็นวิทยากร 

ข้อมูลมือ ๒ 
- ภาวการณ์ผลิตพืช 
- สภาพสังคม 
- จํานวนเกษตรกร 

ข้อมูลมือ ๑ 
- ได้จากการทําเวทีชุมชน 
- กรรมการ ศบกต. 
- อปท. 
- ผู้นําชุมชน ๘. รวบรวมข้อมูลทัง้มือ๑ และมือ๒  

เพื่อประกอบการจัดทาํแผนตําบล 

๗. ทีมอําเภอวางแผน  
เตรียมลงตาํบล 

๖. สร้างทีมอําเภอ 
- เพื่อเตรียมการจัดทําแผน 

๕. core team ถ่ายทอดความรู้ 
เรื่องการจัดทาํแผนตําบล แก่ นวส. 
- โดยใช้เวทีตามระบบส่งเสริม DW 

๔. จัดทาํหลักสูตรฝึกอบรม 
- เทคนิคสู่ความสําเร็จการจัดทํา
แผนให้เหมาะสมกับจังหวัดตนเอง 

แผนพัฒนาการเกษตร 
- ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
- มาจากความต้องการของพื้นที่ 
- มาจากการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 
- สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

คน/บุคลากร 
- ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่งงบประมาณ 
- ใช้เทคนิคในการนําเสนอผลงาน 
- ใช้เทคนิคในการประสานงาน 
- อาศัยหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งมาช่วยขับเคลื่อน 
- ให้เกียรติแหล่งงบประมาณในการร่วมดําเนินการ 
- สรุปผลการดําเนินงานส่งให้แหล่งงบประมาณ 

๙. วิเคราะห์ศักยภาพชมุชน SWOT 
- พื้นที่ 
- ชนิดพืช 
- การตลาด 
- กลุ่มเป้าหมาย       วิเคราะหแ์ล้วดึง 
- กลุ่มส่งเสริมอาชีพ           เอาแผนพัฒนา 
- วิสาหกจิชุมชน               ออกมา 
- ศูนย์เรียนรู้ 

๑๐. ไดแ้นวทางการพัฒนา 
- มีปัญหาอะไรให้แก้ไข 
- จะทําอะไร 
- พืชชนิดไหน 
- กลุ่มไหน        
- ด้านพืช สัตว์ ประมง หรือนอกภาคเกษตร 

๑๑. ทาํแผนพัฒนาการเกษตร ราย๓ป ีรายป ี
- เอาแผนงาน/โครงการ  บรรจุเขา้ไป 

๑๒.  เสนอแผนพัฒนาการเกษตร            
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ        

จากแหล่งงบประมาณ 
- งบพัฒนาจังหวัด 
- งบพัฒนากลุ่มจังหวัด 
- งบกรมฯ 
- อปท.       
- แหล่งอื่นๆ 
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    ๕.๒ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน) 
     จากการอภิปรายในกลุ่ม  พบว่ามีปัญหาสําคัญในการดําเนินการโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ของจังหวัดในภาคเหนือ หลายประเด็น คือ    
          ๑. ระบบรับรองแปลง  GA                           ๒. การจดบันทึก 
          ๓. ฤดูปลูกไม่ตรงกับการตรวจรับรอง (ก่อน/หลัง) ๔. การบันทึกข้อมูล GAP online ล่าช้า 
          ๕. มีการเปลี่ยนแปลง แบบ GAP ๐๑ ข้าว  
                   ๖. ส่วนกลางกําหนดเป้าหมายชนิดพืชไม่ตรงความต้องการ 
          ๗. เอกสารสนับสนุนล่าช้า  กวก.                    ๘. ระบบการส่งเอกสารให้ สวพ. 
          ๙. GAP บางพืชไม่เป็นท่ีต้องการของเกษตรกร    ๑๐. ขาดคู่มือ GAP รายพืช 
          ๑๑. ขาดคู่มือการอบรมเกษตรกร 
   การแก้ไขปัญหาในแต่ละประเด็น สามารถทําได้ในระดับพ้ืนท่ี โดยเป็นการประสานงานระหว่าง
สํานักงานเกษตรจังหวัด และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ี   ในเวทีอภิปรายจึงได้ยกประเด็น การ
จัดทําคู่มือสําหรับเกษตรกรใน เนื่องจากสํานักงานเกษตรจังหวัด ต้องจัดอบรม GAP แต่ยังขาดคู่มืออบรม 
เนื่องจากการอบรมมีหลายประเด็นท่ีเกษตรกรท่ีจะขอรับการรับรองต้องเข้าใจ และนําไปปฏิบัติได้ ดังนั้น จึงได้
กําหนดประเด็นและแนวทางดําเนินการเพ่ือพัฒนางาน โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้
มาตรฐาน ของปี ๒๕๕๔ ดังนี้ 
    KV   ต้องมี คู่มือ GAP สําหรับเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
และได้มาตรฐาน ฉบับเดียวกัน   
             แนวทางการดําเนินงาน  :   
           ๑. ระดมสมองเพ่ือกําหนดประเด็นในการจัดทําคู่มือ 
  ๒.  มอบหมายให้นักวิชาการจากสํานักงานเกษตรจังหวัด หาข้อมูล และเรียบเรียงข้อมูลท่ี
ได้รับมอบหมาย 
  ๓.  จัดส่งข้อมูลให้สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๖ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือรวบรวม
และปรับปรุงข้อมูล เป็นคู่มือของภาคเหนือ และจัดส่งให้จังหวัดเพ่ือนําไปใช้อบรมเกษตรกร 
  ๔.  จังหวัดนําไปใช้อบรมเกษตรกร พร้อมท้ังประเมินว่าคู่มือต้องปรับปรุงอะไรบ้าง เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และนําเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน RW ๒  
  ๕.  สรุปผลการนําคู่มือไปใช้ พร้อมท้ังระดมสมองเพ่ือปรับปรุงคู่มือ ใน RW ๓ ต่อไป 
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ประเด็น/เนื้อหา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ความสําคัญของการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพ มาตรฐาน 
GAP  (กระชับ) 

อุทัยธานี พะเยา 

๒.  การผลิตพืชตามแผนควบคุมคุณภาพ (คํานิยาม หรือคําอธิบาย) 
เพ่ิมเติม คู่มือแต่ละพืช ของกรมวิชาการเกษตร  หาคู่มือให้อําเภอตาม
ชนิดพืชท่ีสําคัญของอําเภอ 

เชียงราย เชียงใหม่ 

๓. ระเบียบปฏิบัติ GAP (๘ ข้อ) check list ๘ ข้อใหญ่ ๔๓ ข้อย่อย ลําปาง แพร่ 
๔. คําแนะนําหลักการปฏิบัติตามระบบ GAP (ข้อมูลจาก แนวทางการ
ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืช ฉบับการ์ตูน) 

น่าน  ตาก 
 

๕. การจดบันทึกการปฏิบัติงานในแปลง (ตัวอย่างแบบบันทึก เพ่ือให้
เลือกใช้ได้) 

ลําพูน  อุตรดิตถ์ 

๖. ความรู้เรื่องปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพในการผลิตพืช (ให้รวม
ความรู้เรื่องการใช้ พด. เข้าไปด้วย)   

นครสวรรค์  กําแพงเพชร 
 

๗.  การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และโปรแกรมคําแนะนําการใช้ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน (คําแนะนําการเก็บตัวอย่างดิน และการจัดส่งตัวอย่างเพ่ือ
ตรวจวิเคราะห์) 

เพชรบูรณ์ 
 

๘. การป้องกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน แม่ฮ่องสอน  พิจิตร 
๙.  การใช้สารเคมีท่ีถูกต้องและปลอดภัย  (วิธีการ safe use เก็บอย่างไร  
ท้ิงอย่างไร เป็นต้น) 

สุโขทัย  พิษณุโลก 

 
โดยกําหนดให้สํานักงานเกษตรจังหวัดส่งข้อมูล ให้สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๖ จังหวัด

เชียงใหม่ ภายในวันท่ี  ๒๑ มกราคม  ๒๕๕๔ และสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๖ จังหวัด
เชียงใหม่ จะรวบรวม และจัดทําคู่มือส่งให้สํานักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ๒๕๕๔ 
 

       ๕.๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร(โครงการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) สถานการณ์
ส่งเสริมการดําเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ปี ๒๕๕๓ 
 ๑. การจัดต้ังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ปี  ๒๕๕๓  เป็นการต่อยอดจากโครงการต่าง ๆ ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง  เช่นโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งฟาร์ม  แปลงเรียนรู้ควบคู่การผลิตเพ่ือ
เลี้ยงชีพ  (หนึ่งอําเภอหนึ่งแปลง)  โรงเรียน........... จุดสาธิตหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ     ในพ้ืนท่ี  ฯลฯ  มีการ
เชื่อมโยงกับปราชญ์เกษตร  ปราชญ์ชาวบ้าน  และเกษตรอาสาพ้ืนท่ีในการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร  ผู้นําศูนย์เรียนรู้ฯ ในการพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้ 
 ๒. การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยนําเกษตรกรท่ีสนใจเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ภายในศูนย์ฯ และ
ดําเนินการในลักษณะ  Learning  By Doing   
        แนวทางการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปี ๒๕๕๔ ภายใต้โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริหารงานส่งเสริมการเกษตรเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร  ครอบครัวเกษตรกร  
องค์กรเกษตรกร  วิสาหกิจชุมชน  และชุมชนเกษตรกร  ภายใต้การดําเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงานอาสาสมัครเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจ 
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ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ผ่านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัครเกษตร วิทยากรเกษตรกร และเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร
ภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับอําเภอ  โดย 
  ๑.  เน้นให้อาสาสมัครเกษตรได้รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพของอาสาสมัครเกษตรเพ่ือ
ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  ๒.  เพ่ือให้เกษตรได้รับการเรียนรู้แนวทางการจัดการฟาร์มตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงภาคการเกษตร 
  ๓.  เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฟาร์มของ
ตนเองตามศักยภาพของครัวเรือน  
   

การบริหารจัดการความรู้ของศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๔ ของเขต ๖ 
ศูนย์หลัก  :  กิจกรรมดําเนินการประกอบด้วย 

	. การบริหารจัดการแปลงเรียนรู้ 
�. การสร้างองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้แนวทางการจัดการฟาร์ม 

KV :  การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร 
ประเด็น:   -    การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร 

- วิทยากรเศรษฐกิจพอเพียง 
- ความเข้าใจในบทบาทภารกิจการอาสาสมัครงานจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
- หลักการจัดการฟาร์ม 

KS :  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
องค์ความรู้:   -    หลักการจัดการฟาร์ม 

- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- บทบาท  ภารกิจ  อาสาสมัครเกษตร 
- เทคโนโลยีการผลิตพืช  เช่น  การทําน้ําหมักชีวภาพ 

KA :  การบริหารจัดการคลังความรู้ 
	. บันทึกและสรุปบทเรียนท่ีได้จากองค์ความรู้ใหม่ ๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
�. การจัดระบบคลังความรู้ 

๒.๑  การนําความรู้เผยแพร่ใน  Website 
 

   
การบริหารจัดการความรู้ การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เขต ๖ ปี ๒๕๕๔ 

สถานการณ์การดําเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  ปี  ๒๕๕๓  ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน  ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  การเรียนรู้  วิจัย  และพัฒนาท่ีเป้าประสงค์เพ่ือให้วิสาหกิจชุมชนและทุกภาคส่วนเกิดการ

เรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง  เป้าประสงค์เพ่ือให้วิสาหกิจชุมชนมี

ระบบการบริการจัดการทุน  ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน  รวมท้ังมีระบบการจัด
สวัสดิการสมาชิก 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  มีเป้าประสงค์เพ่ือให้
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน 
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 การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือ
คณะทํางานต่าง ๆ ท่ีได้รับแต่งต้ัง ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนเชิงบูรณการ 
 วัตถุประสงค์การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

	. เพ่ือสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการ  อนุกรรมการท่ีตั้งข้ึนภายใต้ พ.ร.บ.  
วิสาหกิจชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ให้พัฒนาเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน 

�. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่แกนนําและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนให้
สามารถกําหนดแนวทางและจัดทําแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนได้ 

�. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
 

          การพัฒนางานระบบวิสาหกิจชุมชน  ระดับจังหวัดประกอบด้วยกิจกรรม  ๒  ส่วน 
กิจกรรมท่ี  ๑  สนับสนุนกลไกการดําเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
ในประเด็นการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดการประชุมอนุกรรมการ

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด  อําเภอ 
กิจกรรมท่ี  ๒  พัฒนากระบวนการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน  โดยส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนา

วิสาหกิจชุมชน  โดยส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
 

ปัญหาท่ีเกิดจากการทํางานเชิงระบบส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
	. นายทะเบียนไม่รู้และไม่เข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีการทําหน้าท่ีนายทะเบียน 
�. กลไกการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  ระดับจังหวัด  อําเภอ      ขาด

การบูรณาการท่ีชัดเจน  รวมท้ังหน่วยงานภาคีไม่รู้บทบาทการสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน  ภายใต้ระบบการจดทะเบียนในส่วนท่ีเก่ียวข้องของหน่วยงานภาคี 

 
 
แนวทางการขับเคล่ือนการส่งเสริมและพัฒนางานวิสาหกิจชุมชน  ปี ๒๕๕๔ 

๑.  การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  โดยสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี  ๖  จัด
สัมมนานายทะเบียนระดับเขต  จําเป็นต้องทบทวนบทบาทหน้าท่ีนายทะเบียน  การจดทะเบียน/     การเพิก
ถอนทะเบียนและการบันทึกข้อมูลให้ชัดเจน 
  ๒.  การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนให้ดําเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบ
งานวิสาหกิจชุมชน  ให้เกิดทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้  การจัดทําแผนวิสาหกิจชุมชน  การประสาน
หน่วยงานภาคีในการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
  การจัดการความรู้ของระดับจังหวัดท่ีจะต้องนําวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่ระบบการจัดการความรู้  
กําหนดเป้าหมายการจัดการความรู้  ดังนี้ 
KV:  บุคคลากรมีความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดเวทีเรียนรู้ระดับอําเภอ 

	. การเขียนแผนงานโครงการ 
�. การจัดทําแผนวิสาหกิจชุมชน 
�. การบูรณาการงานหน่วยงานภาคี 

KS:  การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๑. กําหนดประเด็นแลกเปลี่ยน 
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- การจัดเวที  ประกอกบด้วยข้ันตอน  กระบวนการ  เครื่องมือ 
- การเขียนแผนงานโครงการ 
- การจัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
- การบูรณาการ 

๒. การจัดหาความรู้ :  องค์ความรู้  (Best Practice) 
- เทคนิคการจัดทําเวทีเรียนรู้ 
- รูปแบบการเขียนแผนงานโครงการ 
- การจัดทําแผนงานโครงการ 
- การบูรณาการหน่วยงานภาคี 

KA:  จัดการคลังความรู้ 
	. บันทึกและสรุปบทเรียน  นําความรู้ท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มาสรุปบทเรียน 
�. จัดระบบคลังความรู้ 

- เผยแพร่ใน Website 
- การจัดระบบหัวข้อความรู้ท่ีสามารถนําไปใช้ในงาน 

 

 
 
 
 
 
๕.๔ กลุ่มศูนย์ปฏิบัติการ 
     ๑.  ทบทวนการดําเนินงานตามระบบ/โครงการ ปี ๒๕๕๓ 

 

ลําดับ 
ท่ี 

กิจกรรม 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
 

แนวทาง/ข้อเสนอแนะ 
 

๑ ถ่ายทอดเทคโนโลยี / ฝึกอบรม 
 

๑) ศูนย์การเข้าไปดําเนินการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ี แต่เจ้าหน้าท่ี
ในพ้ืนท่ีให้ความสําคัญน้อย ไม่อยู่
ร่วมจนจบกระบวนการถ่ายทอด 
(เกษตรกรรู้ / เจ้าหน้าท่ี ไม่รู้)  
 

เจ้าหน้าท่ีควรมีส่วนร่วมในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามโครงการ 
เพ่ือจะได้ต่อยอดความรู้ท่ีศูนย์
นําไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 
(สามารถเป็นท่ีปรึกษาปัญหา
ให้แก่เกษตรกรในเบ้ืองต้นได้) 

  ๒) เกษตรกรท่ีเข้ารับการฝึกอบรม
เกินเป้าหมาย 
 
 
 
 
 

แบ่งเกษตรกรออกเป็นสองกลุ่ม 
คือ 
 ๑. กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 
(ได้รับสิทธิครบตามโครงการ) 
 ๒. เกษตรกรเข้าร่วมรับความรู้ 
(ไม่ได้รับสิทธิครบตามโครงการ) 

  ๓) แบบประเมินผล (กสก) มีความ
ซับซ้อนเข้าใจยาก 

เจ้าหน้าท่ีต้องใช้เวลาในการ
จัดเก็บข้อมูลและอธิบายแบบ
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ประเมินนาน 

  ๔) การกรอกข้อมูลแบบประเมิน 
(กสก) ลงในระบบ RBM มีปริมาณ
มาก  
 
 
 

- ควรใช้การสุ่มเก็บข้อมูล / ลด
ปริมาณจํานวนเป้าหมายไม่
จัดเก็บทุกราย 
- ควรมีการกําหนดช่วง
ระยะเวลาการประเมินให้ชัดเจน 

  
 
 
 
 
 

๕) ไม่สามารถดําเนินการจัด
ฝึกอบรมตามแผนได้ เนื่องจากมี
คําสั่งเปลี่ยนแปลงด่วน 
 

เพ่ิมจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อรุ่น (อบรมได้เสร็จตาม
เป้าหมาย แต่ไม่สําเร็จบรรลุผล 
ได้ผลสําเร็จเชิงปริมาณ แต่
อาจจะไม่สําเร็จเชิงคุณภาพ 

  ๖) การจัดส่งในช่วงฤดูฝน มีปัญหา
เรื่องการขนส่งลําบาก (บางครั้งไม่
สามารถดําเนินการได้) ท้ังระยะทาง
และสภาพถนน 
 

- ดําเนินการจัดซ้ือก่อนฤดูฝน 
แต่ต้องนําไปดูแลต่อในพ้ืนท่ี (ทํา
ให้เกิดปัญหาในเรื่องการจัดการ
ดูแล) 
- ประสานงานให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในพ้ืนท่ีมารับช่วงไป
จัดส่งต่อ 
 

  ๗) การเบิกจ่ายงบประมาณจัดซ้ือจัด
จ้างท่ีต้องดําเนินการสอบราคา 
 

- แบ่งจัดซ้ือตามห่วงระยะเวลาท่ี
ต้องการใช้จริงเป็นระยะๆ 
-  แบ่งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย
ในการติดตาม/ประเมินผล 
เนื่องจากไม่มีงบประมาณในส่วน
นี้ 
 

 

๒. แผนการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Plan)  
  ดําเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างศูนย์ปฏิบัติการท่ีเข้าร่วมการสัมมนา  ซ่ึงจากการ
แลกเปลี่ยน  ได้กําหนดประเด็นการจัดการความรู้ประจําปี ๒๕๕๔ / แผนการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการ 
(Action Plan) และ มีมติให้ศูนย์ปฏิบัติการนําแผนดังกล่าวไปปรับปรุง และจัดส่งให้สํานักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๖ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔  
    ผลจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
  จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกศูนย์มีความเห็นว่า การดําเนินการถ่ายทอดความรู้ท่ีผ่านมา ศูนย์
ปฏิบัติการกับสํานักงานเกษตรจังหวัดขาดการประสานงานท่ีชัดเจน และร่วมดําเนินการน้อยมาก จึงได้กําหนด
ประเด็นเป้าหมายท่ีจะดําเนินการในปี ๒๕๕๔ ดังนี้ 
KV  :  การดําเนินการถ่ายทอดความรู้ระหว่างศูนย์ปฏิบัติการกับสํานักงานเกษตรจังหวัด 
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KS  :  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างศูนย์ปฏิบัติการ กับ สํานักงานเกษตรจังหวัด 
KA  :  จัดการคลังความรู้ 

๑. บันทึกและสรุปบทเรียน  นําความรู้ท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มาสรุปบทเรียน 
๒. จัดระบบคลังความรู้ 

- เผยแพร่ใน Website ของศูนย์ปฏิบัติการและสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 
๖ จังหวัดเชียงใหม่ 

- จัดเก็บเป็นรูปแบบเอกสาร และอ่ืนๆ  
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แนวทางการดําเนินงานร่วมกับสํานักงานเกษตรจังหวัด ปี ๒๕๕๔ 
 

กิจกรรม เป้าหมาย วิธีดําเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ศูนย์แจ้งเป้าหมายรายละเอียดโครงการ
ให้ สนง. กษ. ทราบ 
 

จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 

แจ้งให้ สนง. กษ ทราบ โดย 
-  หนังสือราชการ 
-  หนังสืออิเล็คทรอนิคส์ 

       -  โทรศัพท์/โทรสาร 

ม.ค. – ก.พ. ๕๔ 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการของศูนย์ 
 

๒. ศูนย์ประสานงาน กับ สํานักงานเกษตร
จังหวัด เพื่อเข้าร่วมเวที MM 
 

มีคณะทํางานโครงการร่วมกันระหว่าง ศูนย์
ปฏิบัติการ และ สํานักงานเกษตร 
จังหวัด 
 

-  ศูนย์ไปดูปฏิทินของสํานักงาน
เกษตรจังหวัด  
-  ประสานงานแจ้งวาระการ
ประชุมตามแผนปฏิทินของ 
สํานักงานเกษตรจังหวัด 
-   เข้าร่วมประชุม/ชี้แจง
รายละเอียดโครงการ (เป้าหมาย) 
-  แต่งตั้งคณะทํางานร่วมกัน 
 
 
 
 

ม.ค. – ก.พ. ๕๔ 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการของศูนย์ 
 

กิจกรรม เป้าหมาย วิธีดําเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
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๓. ทําแผนร่วมกัน 
 

มีแผนร่วมกัน   
-  ระบุบุคคลเป้าหมาย  
-  ช่วงเวลา 
-   สถานที่ถ่ายทอด 
-  หลักสูตร 

 

-  ศูนย์เข้าร่วมกําหนดเป้าหมาย 
แผนถ่ายทอดกับสํานักงานเกษตร
จังหวัด ที่เหมาะสม 
-  สํานักงานเกษตรจังหวัด เสนอ
ความต้องการ ให้ศูนย์ทราบ  
-   ปรับแผนโครงการร่วมกันใน
เวที MM 
 

ม.ค. – ก.พ.  ๕๔ 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการของศูนย์และ
เจ้าหน้าที่สํานักงาน
เกษตรจังหวัด 
 

๔. กิจกรรมถ่ายทอด 
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์ และ เจ้าหน้าที่สํานักงาน
เกษตรจังหวัด เข้าปฏิบัติงานร่วมกันในการ
ถ่ายทอดความรู้ 
 

-  สํานักงานเกษตรจังหวัด / ศูนย์ 
ปฏิบัติการหากลุ่มเป้าหมาย 
-  ดําเนินการถ่ายทอดความรู้โดย
ให้ ศูนย์เป็นผู้ดําเนินงานและ
ถ่ายทอดความรู้ สํานักงานเกษตร
จังหวัด นําเกษตรกรเข้ารับการ
ถ่ายทอดและอยู่ร่วมตลอด
กิจกรรม 
 

ก.พ. – มิ.ย. ๕๔ 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการของศูนย์และ
เจ้าหน้าที่สํานักงาน
เกษตรจังหวัด 
 

 

กิจกรรม เป้าหมาย วิธีดําเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
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๕. ติดตาม/ประเมินผลกลุ่มเป้าหมายที่ผ่าน
การถ่ายทอดความรู้ 
 
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์/เจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตร
จังหวัด ร่วมกันดําเนินการติดตาม
ประเมินผล 

 
 

-  เจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตร
จังหวัด ช่วยดําเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลตามแบบ กสก 
-  เจ้าหน้าที่ศูนย์ ดําเนินการ
จัดเก็บข้อมูล ตามแบบ กสก โดย 
สํานักงานเกษตรจังหวัด ช่วย
ประสานงานนัดกลุ่มเป้าหมายให้ 
-  เจ้าหน้าที่ศูนย์ และ เจ้าหน้าที่
สํานักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกัน
ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบ 
กสก 
 

ก.ค. – ก.ย.  ๕๔ 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการของศูนย์และ
เจ้าหน้าที่สํานักงาน
เกษตรจังหวัด 
 

๖. รายงานผลการถ่ายทอดความรู้ 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานถ่ายทอด
ความรู้ 
 

-  เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ 
รวบรวมข้อมูล สรุปผลการ
ดําเนินงานให้เขต/กรมทราบ และ
สําเนาให้ สํานักงานเกษตรจังหวัด 
กิจกรรม 

ก.ย. ๕๔ 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการของศูนย์
ปฏิบัติการ 
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ภาคผนวก 
กําหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับเขต  ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๔ 

วันท่ี  ๑๐ - ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๔ 
ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้น  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 
 ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เปิดการสัมมนา 
 - ชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการสัมมนา 
 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับเครื่องด่ืมและอาหารว่าง 
 ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การนําเสนอเรื่อง สุนทรียสนทนา/สุนทรียปฏิบัติ 
 - โดย ทันตแพทย์อุทัยวรรณ กาญจนกามล 
 ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวันระดับเขต ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓ 
 ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โครงการตามยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๕๔ 
 - การบริหารจัดการ การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล 
 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
 - โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
 - การดําเนินงานศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชน และศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืช   
                                                 อําเภอ  
วันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. การการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
 - ผลการปฏิบัติงานตามระบบ ฯ 
 - แนวทางการปฏิบัติงานตามระบบฯ ปี ๒๕๕๔ 
 ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. พักรับเครื่องด่ืมและอาหารว่าง 
 ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การนําเสนอความรู้ เรื่อง 
 - การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ 
 - การวิจัยในงานประจํา 
 - การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. อภิปรายกลุ่มย่อย (ตามกลุ่มงาน/โครงการ/ศูนย์ฯ) 
 - ทบทวนการดําเนินงานตามระบบฯ/โครงการ ปี ๒๕๕๓ 
 - กําหนดแนวทางการดําเนินงานตามระบบฯ/โครงการ ปี ๒๕๕๔ 
 - ดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทําแผนการการจัดการความรู้ 
 ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. นําเสนอผลการอภิปราย 
 
วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. อภิปรายกลุ่มย่อย (กลุ่มจังหวัด + ศูนย์ปฏิบัติการฯ + เขต) 
 - บูรณาการงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ของกรมฯ ปี ๒๕๕๔ 

 - เขต/ศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมบูรณาการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
       ของจังหวัด/อําเภอ 
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 - กําหนดแนวทางการดําเนินงานโครงการบูรณาการ พร้อมจัดทํา 
       แผนปฏิบัติงานในการขับเคลื่อน 

 ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. พักรับเครื่องด่ืมและอาหารว่าง 
 ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. อภิปรายกลุ่มย่อย (ต่อ) 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. อภิปรายกลุ่มย่อย (ต่อ) 
 - ร่วมกําหนด/เสนอ เรื่อง เทคโนโลยีวิชาการ ในเวที RW  
                                                 ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔ 
 - ร่วมกําหนด/เสนอ เรื่อง/แผน การพัฒนาบุคลากร ในเวที RW  
                                                 ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔ 
 ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นําเสนอผลการอภิปราย 
 ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สรุปผล  และปิดการสัมมนา 
 
 
 

************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ภาคผนวก) 
พิธีเปิด 
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการเขต ๖ นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี๖ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต  
ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพ่ือชี้แจงแนวทางการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร
ประจําปี ๒๕๕๔ ให้แก่ผู้รับผิดชอบ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือและศูนย์ปฏิบัติการในสังกัดระหว่างวันท่ี ๑๐-๑๒ 
มกราคม ๒๕๕๔ 
วิทยากรช้ีแจงแผนงาน/โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบ่งกลุ่มอภิปราย 
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นําเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการสัมมนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดการสัมมนา   นางยลวิไล  ประสมสุข  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษ๖รเขตท่ี  ๖   
จ.เชียงใหม่  ปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ 
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ภาคผนวก 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับเขต  ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๔ 
 

๑. นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สสข. ๖ ชม. 
๒. นายบุญรัตน์ สุขมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร 
๓. นางวัชรีพร โอฬารกนก ผู้อํานวยการส่วนบริหารศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร 
๔. นายทรงกลด ซ่ือสัตตบงกช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร 
๕. นางชลินทร  อนุตรพร ผู้อํานวยการกลุ่มงานพัฒนาการปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร 
๖. นายดนัย ชื่นอารมณ์ ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กรมส่งเสริมการเกษตร 
๗. นายอาคม     ศรีธิพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดเชียงใหม่ 
๘. นายสุรพล เจียมตน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดเชียงใหม่ 
๙. นางเบญจวรรณ อินต๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๐. นายชูศักด์ิ   ต้ังกํ่าเกียรติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดเชียงราย 
๑๑. นางรัชนี   พิมพ์อุบล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดเชียงราย 
๑๒. นายขิณรัตน์ สินสิทธิพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดเชียงราย 
๑๓. นายอนุสิทธิ์   ต๋ันเต็ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดพะเยา 
๑๔. นายอนุพันธ์    มูลตุ้ย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดพะเยา 
๑๕. นางสาวศันสนีย์   ศรีวิชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดพะเยา 
๑๖. นางไพรวัลย์  ชุมสาย ณ อยุธยา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๑๗. นายนฤดม  สุริยตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๑๘. นายจาตุรนต์    สุวรรณพินท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๑๙. นางจําเนียร    แสนราชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ จังหวัดลําพูน 
๒๐. นายอิทธิพล    เชียงพรหม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ จังหวัดลําพูน 
๒๑. นายถนอม  สุริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ จังหวัดลําพูน 
๒๒. นายณัฐพล ต่างใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดลําปาง 
๒๓. นางสาวบุปผา    สันพะเยาว์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดลําปาง 
๒๔. นายสมศิลป์    สางพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดลําปาง 
๒๕. นายสมควร ชายะกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดแพร่ 
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๒๖. นายสวัสด์ิ    สังเวียนวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ จังหวัดแพร่ 
๒๗. นายเขียน ธรรมสอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ จังหวัดแพร่ 
๒๘. นายประดิษฐ์ ธนะขว้าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดน่าน 
๒๙. นายสมจิต  พูพินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดน่าน 
๓๐. นายนพดล  สุวรรณประชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดน่าน 
๓๑. นายธงชัย สายวงค์คํา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดตาก 
๓๒. นายบุญช่วย กําเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดตาก 
๓๓. นายสมาน เทพารักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดตาก 
๓๔. นายสมเดช สิทธิยศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดกําแพงเพชร 
๓๕. นายสายัณห์    ปิกวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดกําแพงเพชร 
๓๖. นายจิรประวัติณ์  ไทยประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดกําแพงเพชร 
๓๗. นางสาวจารุณี    นครกัณฑ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดสุโขทัย 
๓๘. นายณัฐดนัย    รักสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดสุโขทัย 
๓๙. นางสาวรุจิพรรณ ทองลิ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดสุโขทัย 
๔๐. นายประสิทธิ์  สว่างมณีเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๔๑. นางทรงพร  อ้อมค้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๔๒. ว่าท่ี พ.ต.นคร  โฆษชุณหนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๔๓. นายดํารงชัย   มีช้าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดพิษณุโลก 
๔๔. นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดพิษณุโลก 
๔๕. นางปฐมาภรณ์ รินมุกดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดพิษณุโลก 
๔๖. นางพรทิพา    ด่านอรุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดพิจิตร 
๔๗. นางกัลยาพร   วัดแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดพิจิตร 
๔๘. นายพยุงศักด์ิ   สิทธิมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดพิจิตร 
๔๙. นายสมชาย ธรรมสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๕๐. นายสุทัศน์    ชัยสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๕๑. นายทินกร    ดรุณนารถ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๕๒. นายเจริญ   ผัดยา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดนครสวรรค์ 
๕๓. นายทรงวุฒิ   วาสุกรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดนครสวรรค์ 
๕๔. นายเจริญชัย อินทร์แดน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ จังหวัดนครสวรรค์ 
๕๕. นายเกียรติกมล  ภุมรา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ จังหวัดอุทัยธานี 
๕๖. นางสาวชุติกาญจน์ รักหาญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดอุทัยธานี 
๕๗.นายสาวปิยวรรณ เฉยพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดอุทัยธานี 
๕๘. นายเกรียงชัย อินทรทัก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ศูนย์ฯ. ท่ีสูง  ชม. 
๕๙. นายประจญ กลําใยกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ศูนย์ฯ. ท่ีสูง  ชร. 
๖๐. นายสําราญ พิงค์ทะวงศ์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ศูนย์ฯ. ท่ีสูง  ลพ. 
๖๑. นายธีรพงศ์   สุพรรณทันน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ศูนย์ฯ. ท่ีสูง  มส. 
๖๒. นายธนากร โปทิกําชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ฯ. ท่ีสูง  ตก. 
๖๓. ว่าท่ี ร.ต.ประสาร เสียวกสิกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ศูนย์ฯ. เพาะเลี้ยงฯ ลพ. 
๖๔. นายบัณฑิต สิทธิหล่อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ศูนย์ฯ. วิสวฯ. พล. 
๖๕. นายสุธรรม คํากาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ฯ. วิสวฯ. พล. 
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๖๖. นายสมชาย  กันธวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ฯ. พืชสวน ชม. 
๖๗. นายสมรรถชัย มาลารัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ศูนย์ฯ. พืชสวน ชร. 
๖๘. น.ส.กมลลักษณ์ ดิษยนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ฯ. พืชสวน นน. 
๖๙. นายธราทิพย์ ปาวะระ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ศูนย์ฯ. ผึ้ง ชม. 
๗๐. นายอํานาจศักด์ิ สุ่มมาส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ศูนย์ฯ. ผึ้ง พล. 
๗๑. นายศุภศักด์ิ ศรีโสดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ศูนย์ฯ. บริหารฯ ชม. 
๗๒. นายบรรจวบ ปกิจเฟ่ืองฟุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ศูนย์ฯ. บริหารฯ พล. 
๗๓. น.ส.ศิริลักษณ์ กมล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ สสข. ๖ ชม. 
๗๔. นายนิกร ทิพย์อักษร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ สสข. ๖ ชม. 
๗๕. นางอรนงค์ ธรรมกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ สสข. ๖ ชม. 
๗๖. น.ส.อารีนา พิชัยวัตต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ สสข. ๖ ชม. 
๗๗. นายนาวิน ดวงไทย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ สสข. ๖ ชม. 
๗๘. นายชลาธิป ใหม่มงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ สสข. ๖ ชม. 
๗๙. นายนิยม จันทนพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ สสข. ๖ ชม. 
๘๐. นางสุน ี บูรณพานิชพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ สสข. ๖ ชม. 
๘๑. นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ สสข. ๖ ชม. 
๘๒. นางลําแพน ขันกสิกรรม นักวิชาการเกษตรชํานาญการ สสข. ๖ ชม. 
๘๓. นายจํารุณ ระวีคํา นักวิชาการเกษตรชํานาญการ สสข.๖ ชม. 
๘๔. นายบวรศักด์ิ คํามูล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สสข. ๖ ชม. 
๘๕. นายพงศ์ศักด์ิ ชัยสิทธิ ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ สสข. ๖ ชม. 
๘๖. นายสมมาตร ชาญชัย ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการและฝึกอบรม สสข. ๖ ชม. 
๘๗. นายพงศ์ชัย ไชยพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สสข. ๖ ชม. 
๘๘. นายณัฐกมลวัสส ์ วิกัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ สสข. ๖ ชม. 
๘๙. นายสุภาพ เมธาอนันต์กุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สสข. ๖ ชม. 
๙๐. นายเสน่ห ์ แสงคํา นักวิชาการเกษตรชํานาญการ สสข. ๖ ชม. 
๙๑. นายกุณฑล เทพจิตรา นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน สสข. ๖ ชม. 
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