
 
 

  



 
 

คํานํา 

 

“การถอดบทเรียน” เปนกระบวนการในการถอดสกัดความรู เชิงประสบการณท่ีสั่งสม                       

จากบุคคลตนแบบออกมาเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงจะเปนการสืบคนความรูจากการปฏิบัติงานท่ีไดจากรายละเอียด 

ข้ันตอนหรือบันทึกผลการปฏิบัติ รวมถึงความรูใหม ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงงานใหดีข้ึนและบรรลุเปาหมาย สามารถเผยแพรได เนนการระดมสมอง พูดคุย เลาเรื่อง สังเคราะห  

จับประเด็นประสบการณหรือบทเรียน “บทเรียนท่ีดีหรือวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice)” เปนวิธีการทํางาน

ท่ีดีท่ีสุดในเรื่องนั้น ๆ เปนผลงานท่ีมีมาตรฐาน มีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง มีหลักฐานสนับสนุน หรือแสดงผลงาน

ความสําเร็จของงาน ซ่ึง Best Practice ไมใชเปนเพียงวิธีการทํางานท่ีดี แตเปนการทํางานท่ีดีกวาหรือดีท่ีสุด                

ซ่ึงมีท้ังการทํางานในเชิงระบบบริหาร และเทคนิควิธีการตาง ๆ ทําใหผลงานนั้นบรรลุเปาหมายสูงสุด 

การถอดบทเรียนจากเกษตรกรตนแบบเปนวิธีการถอดสกัดความรูในตัวคนท่ีเปนความรู                   

เชิงประสบการณในการทํางานนั้น ๆ จนประสบความสําเร็จในระดับท่ีดีมากถึงดีท่ีสุด แสดงวาตองมีความรูดี ๆ  

ซอนอยู ท่ีสามารถนําออกมาเผยแพรใหคนรุนหลัง และผูเก่ียวของใชเปนประโยชนในการทํางานตอไปได                    

อยางมีประสิทธิภาพ การถอดบทเรียนเกษตรกรตนแบบท่ีเปนเจาของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตร จึงเปนประโยชนตอท้ังเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร ท่ีสามารถนําความรูท่ีไดจากการถอดบทเรียน            

ไปประยุกตใชในการสงเสริมและพัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และศูนยเครือขาย

ใหประสบผลสําเร็จ ในขณะเดียวกันเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตรอ่ืน ๆ ก็สามารถนําความรู ท่ีไดจากการถอดบทเรียนไปเผยแพรใหเกษตรกรรายอ่ืนท่ีสนใจตอไป                  

หนวยงานภาคีท่ีมีสวนเก่ียวของกับการขับเคลื่อนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ก็สามารถ

นําความรูไปปรับใชไดตามบทบาทและภารกิจของตน 

 

กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 

มกราคม  256๑ 
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นักสงเสรมิคนเกง..ตองเกงถอดองคความรู 

 

  นักสงเสริมการเกษตรทํางานกับคน ใชคนเปนเครื่องมือ เราถูกสอนมาวานักสงเสริมการเกษตรมีหนาท่ีหลัก   

คือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเกษตรกรตามปรัชญาในงานสงเสริมการเกษตร “Help to help themselves” เกษตรกร              

จะยอมรับและเปล่ียนพฤติกรรม โดยมีความเชื่อท่ีมาจากเกษตรกรดวยกันเองเปนอันดับแรกมากกวายอมรับจากนักวิจัย              

หรือนักสงเสริมการเกษตร 

• เรามีการสรางและพัฒนาใหเกษตรกรเปน “เกษตรกรตนแบบ” 

• เรามีการคนหาเกษตรกรทีเ่ปน “Best Practice” 

• เรามีการประกวดนกัสงเสริมการเกษตร เพ่ือคนหา “Best Practice” 

• เรามีการประกวดสํานกังานฯ เพ่ือคนหา “Best Practice” 

  เราสราง เราคนหา...ไปทําไม ? 

  เราไดประโยชนอะไรจาก “ตนแบบ หรือ Best Practice” 

  เราสราง...คนหา...นําไปใชประโยชน...จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือ เปน Best จริง ๆ เปนตนแบบจริง ๆ และใช

ประโยชนไดจริง ๆ ดวย “การถอดองคความรู” ??? 

  คงจะเขากบัชื่อเรื่อง...นักสงเสริมที่เกง จะตองถอดองคความรูเกง เพราะเราตองใช “เกษตรกรเปนตนแบบ”  

ในการถายทอดใหแกเกษตรกร ไมวาจะเปน ศพก. หรือแปลงใหญ หรือ กลไกอื่น ๆ ก็ตาม 

  นักสงเสริมที่เกงในการถอดองคความรู จะเกิด “การเรียนรูและการเรียนแบบ” 

  นักสงเสริมที่ไมเขาใจหลักการถอดองคความรูจะเกิด “การเลียนแบบ” 

  นักสงเสริม...ที่จะพัฒนาใหเปนนกัสงเสริมที่เกงตองเขาใจและใชเปนกับ “เครือ่งมือการถอดองคความรู” เพ่ือใชกับ

การเรียนรู...การเรียนแบบ (ไมใชเลียนแบบ) ในการคนหานักสงเสริมตนแบบ โครงการตนแบบ เกษตรกรตนแบบ สําหรับเปน

ตนแบบในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

  เราจะพัฒนาตนเอง...ใหถอดองคความรูเปนและเกงได ตองทําอยางไร ? 

  1) ตองเชื่อวาการถอดองคความรูเปนเครื่องมือที่จําเปนและฝกได 

  2) ตองสรางกรอบสําหรับการคนหา “คนหรือโครงการ” ที่ถอดได 

  3) ตองสราง “ชุดคําถาม” ใหไดคําตอบของตนแบบ โดยประกอบดวย 

   (1) แรงบันดาลใจหรือทัศนคติ...อะไรที่ทําไดอยางนี ้

   (2) เปล่ียนแรงบันดาลใจมาเปนเปาหมายอะไร 

   (3) เปล่ียนเปาหมายมาเปนวธิีการอะไร 

   (4) ผลที่เกิดขึ้นคอือะไร 

  4) ตองมีทีมรวมทํางานและตองเขาใจการเปน Facilitator 

  5) สําคัญที่สุด คือ การทําบอย ๆ ใหเปนทักษะ และมีการ Share เพ่ือขยายผลองคความรูและนําไปใช

ประโยชน 

สินจ้ีผิง กลาวไววา... 

“นักปราชญ คอื คนสามัญที่ลงมือทํา 

คนสามัญ คอื นกัปราชญที่ไมลงมือทํา” 

 เราจะเริ่มทําเม่ือไร “เด๋ียว” หรือ “เด๋ียวนี้” ถาเลือก “เด๋ียวนี้” กร็ูสึกมองเห็นอนาคต แตถาเลือก “เด๋ียว” กไ็มรูวา

อนาคตคือเม่ือไร ? 

 

ไพรัช หวังดี 

23/11/60 
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๑. ขั้นเตรียมการถอดบทเรียน 
 

การถอดบทเรียน เปนอีกหนึ่งวิธีท่ีจะชวยใหการทํางานสงเสริมการเกษตรงายข้ึน จะงายยังไง จะงายแบบไหน 

ขอเวลาไมนานนับจากนี ้ทําความเขาใจจากข้ันตอนท่ีเก่ียวของดานลาง  

 

 

 

 

คําวา “ถอด” เปนการกระทําในการเอาออก หรือทําใหหลุดออก เม่ือรวมกับคําวา “บทเรียน”  

ซ่ึงหมายถึง คําสอนท่ีอยากใหเรียน ขอคิด หรือคติเตือนใจ ดังนั้นเม่ือรวมกันแลว “ถอดบทเรียน” สรุปไดวา            

การทําใหคําสอน ขอคิด คติเตือนใจ วิธีการทํางาน เคล็ดลับความสําเร็จท่ีอยากไดหลุดออกมา แลวเราจะทํา

อยางไร จะทํากับใคร แลวประเด็นสุดทายจะทําไปทําไม ??  
ในยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไปทําใหวิธีการทํางานของนักสงเสริมการเกษตรยอมมีการปรับเปลี่ยน ท้ังการเขาถึง

แหลงความรู การเขาถึงชุมชน เปนนักสงเสริมการเกษตรตอง “Smart และ Strong” ดังนั้น การคนหาวิธีการท่ีดี

ในการทํางานจากนักสงเสริมการเกษตรรุนพ่ีจะเปน “ทางลัด” ใหการทํางานสงเสริมการเกษตรสะดวกและงายข้ึน 

“การถอดบทเรียน” ก็เปรียบเสมือน “ทางลัด” ในการ “เรียนรู” ของนักสงเสริมการเกษตรท่ีจะสามารถนําเอา

องคความรู วิธีการของ “คนตนแบบ” มาใชใหเกิดประโยชน เพ่ือการพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน และคืนสิ่งดี ๆ 

ใหกับสังคม 
 

การบินไปแตะขอบฟาเร่ิมตนที่ ”แรงบันดาลใจ” 
 แรงบันดาลใจ (Inspiration) นักสงเสริมการเกษตรทํางานตองมีแรงในการขับเคลื่อน ซ่ึงแรงขับเคลื่อนมี

อิทธิพลตอการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ท้ังท่ีสงผลตอตนเอง ตองาน และตอสังคม ทุกอยางท่ีเราทําอยูบนพ้ืนฐานของความ

สนุก สนุกจากการทํางานทําใหเปนเรื่องปกติท่ีสามารถทําไดทุกวัน แคเพียงเริ่มจากตัวเราสรางบรรยากาศรอบ ๆ 

ตัวใหมีความสุข แลวท่ีสําคัญใหเริ่มจากสิ่งท่ีงาย ๆ สิ่งท่ีเราสนใจแลวคอย ๆ ขยายวงกวางออกไป มีคนเคยบอกวา

การทํางานใหสนุก เราตองทํางานใหเหมือนเลน ไมสรางแรงกดดันใหตัวเอง ใหคิดวาการถอดบทเรียนคือ  

“การคนหาบทเรียนดี ๆ เพ่ือนํามาปรับใชในการทํางานเปนหนทางหนึ่งในการเปล่ียนแปลงการกระทํา และ 

วิธีคิด เพ่ือสรางคุณคาตอตนเอง งาน และองคกร” 

 ไปคนเดียวมันเหงา หา  “เพ่ือนรวมทาง”  ดีกวา 

เพ่ือนรวมทางหรือทีม เปนสวนประกอบสําคัญของการทํางาน ทีมดีและเขาใจจะพาเราไปไดไกล การหา

ทีมตองหาคนท่ีเขาใจ ยอมรับซ่ึงกันและกัน มุงม่ันไปพรอมๆ กัน ในการถอดบทเรียนควรหาเพ่ือนรวมทีมประมาณ 

2 -3 คน เพ่ือจะไดชวยกันทําหนาท่ีตาง ๆ ในการถอดบทเรียนมีหนาท่ีตาง ๆ ใหคิดเสมอวา  

“ทุกหนาท่ีมีความสําคัญ ขาดคนใดคนหนึ่งไปไมได” 

 

เร่ิม !!! 
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 “เปาหมาย” มีไวพุงชน 

 นักสงเสริมการเกษตร มีท่ีมาหลากหลาย มีพ้ืนฐาน วิธีคิดท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การสรางความเขาใจ

รวมกันยอมเปนสิ่งสําคัญ จึงจําเปนตองมีการปรับทัศนคติใหมองเปาหมายเดียวกัน “การถอดบทเรียน”  

ก็เชนกันจะตองสรางเปาหมายรวมกันวา “เราจะถอดบทเรียนถอดไปทําไม ถอดจากใคร ถอดแลวเอาไปใชอะไร 

แลวจะไดความรูอะไรท่ีจะนําไปใชได”เม่ือกําหนดเปาหมายรวมกันไดแลว หลังจากนั้นก็หาตนแบบท่ีจะถอด

บทเรียนกันเลย !!!!!! 

 

 คนหา “คนตนแบบ” ไอดอลในดวงใจ 

  “คนตนแบบ” หรือ Idol ตองเปนบุคคลท่ีเราชื่นชอบ ท่ีมีจุดสนใจท่ีโดดเดนนาสนใจ ท้ังวิธีการคิด การ

กระทํา การดําเนินชีวิตท่ีสามารถนํามาเปนตนแบบได เริ่มจากความนิยมชมชอบ หรือจุดเดนท่ีเราสนใจ            

เพ่ือหาขอเดนของตนแบบ ศึกษาขอมูลเบื้องตนของตนแบบเพ่ือทําความเขาใจกอนจะลงสนามจริง !!!!!!!!!!  

 

 “เจาะใหลึก” สุดใจ 

ใหเริ่มจากจุดเริ่มตนไปหาจุดท่ีประสบความสําเร็จ ขอดี จุดเดน หรือเริ่มจากจุดท่ีประสบความสําเร็จ ขอดี 

จุดเดนไปหาจุดเริ่มตน หาความเปนตัวตนของตนแบบใหเจอ  
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๒. การจัดเวทีถอดบทเรียน 
 

 การจัด เวทีถอดบทเรียนใหประสบความสําเร็จ บรรลุตามเป าหมาย ท่ี กําหนด ทําให ทีมงาน                

และผูถูกถอดบทเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูจากการถอดบทเรียน มีประเด็นท่ีตองใหความสําคัญ คือ 

 

 บรรยากาศที่ดี มีชัยไปกวาคร่ึง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คําถามคือจุดเร่ิมตนของการหาความรู 
 การตั้งคําถามในการถอดบทเรียนเพ่ือใหไดความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) ท่ีเกิดจากการปฏิบัติ              

ของคนตนแบบ สามารถใชแนวทางการกําหนดชุดคําถาม 4 ชุด คือ 

 คําถามชุดท่ี 1 แรงบันดาลใจหรือทัศนคติอะไรท่ีทําไดอยางนี้ 

 คําถามชุดท่ี 2 เปลี่ยนแรงบันดาลใจมาเปนเปาหมายอะไร 

 คําถามชุดท่ี 3 เปลี่ยนเปาหมายเปนวิธีการอะไร 

 คําถามชุดท่ี 4 ผลท่ีเกิดข้ึนคืออะไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO 

• ถามใหตรงประเด็น 

• ถามอยางม่ันใจ  

• ใชภาษาชัดเจน กะทัดรัด 

• เตรียมคําถามลวงหนา 

• ถามกระตุน 

DON’T 

• ถามสอดแทรก ไมถูกกาลเทศะ 

• มุงแตจะเอาคําตอบอยางเดียว 

• ถามลองภูมิ 

• ถามวกวน 

• ถามบีบค้ัน 

พูดคุยกันเปนกลุมเล็ก ๆ  

ทลายความหวาดระแวง  ทําใหเนียนเปนธรรมชาต ิ

ใชภาษาชาวบาน  

สรางมติรภาพ 

เทคนิคการสรางบรรยากาศ  

สรางความไววางใจ  
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๓. การบันทึกบทเรียนเปนเร่ืองเลาเราพลัง 

 เทคนิคการบันทึกบทเรียน ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ  
 

1. การเตรียมตัวกอนบันทึกบทเรียน  

เปนข้ันตอนท่ีผูจดบันทึกควรเตรียมความพรอมกอนบันทึกบทเรียน ใน 4 ประเดน็ คือ  

• ศึกษารายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะถอดบทเรียน 

• ศึกษารายละเอียดการถอดบทเรียนเก่ียวกับกรอบแนวคิด ข้ันตอนการถอดบทเรียน และประเด็น 

          คําถามท่ีใชในการถอดบทเรียน 

• จัดเตรียมอุปกรณในการบันทึกการถอดบทเรียน  

• เตรียมความพรอมทางดานรางกายและจิตใจ 

 

 2. การบันทึกขอมูลการถอดบทเรียน ขอมูลท่ีตองจดบันทึกระหวางการถอดบทเรียน คือ  

• ขอมูลข้ันตอนและวิธีการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน  

• ขอมูลการเลาเรื่อง การวิเคราะห และการอภิปรายของผูรวมถอดบทเรียน 

• ขอมูลบรรยากาศระหวางการถอดบทเรียน 

 

๓. การสกัดขุมความรู 

• เนื้อเรื่องยอ (กรณีตัวอยางประสบการณความสําเร็จ) 

  ใหเขียนเลาเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริง จากการทํางานวา มีปญหาอะไร ใชวิธีใดแกปญหา ผลท่ี

เกิดข้ึนเปนอยางไร มีความรูสึกอยางไร และไดเรียนรูอะไรจากการแกปญหานั้น  

• ขุมความรู (knowledge Assets) คือ ปจจัยท่ีทําใหการทํางานนั้นประสบความสําเร็จ 

  ใหเขียนวิธีแกปญหาตามข้ันตอนท่ีไดฟงจากเรื่องเลา โดยเขียนเรียงลําดับข้ันตอนนั้นเปนขอๆ 

เขียนใหไดจํานวนขอมากท่ีสุด เทาท่ีจะจับประเด็นได  

• แกนความรู (Core Competence) คือ สมรรถนะหลักท่ีทําใหการทํางานประสบความสําเร็จ  

ซ่ึงสรุปมาจากขุมความรู 

เขียนสรุปวิธีการแกปญหา โดยยุบรวมขุมความรูขอท่ีคลายกัน ใหรวมอยูในขอเดียวกัน แลวใช

ภาษาเขียนใหครอบคลุมเนื้อหาของทุกขอ ท่ีนํามายุบรวมกัน เรียกวา สมรรถนะหลัก โดยเขียนเปน

ขอความสั้นๆ งายๆ เชน ผูกเปนคําคลองจอง หรือใชอักษรคํายอ หรือแบบอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

• กลยุทธท่ีใชในการแกปญหา (Tactics) 

           ใหตั้งชื่อกลยุทธท่ีใชในการทํางานแลวประสบความสําเร็จ อาจจะตั้งชื่อกลยุทธ โดยอางอิงกับ

สุภาษิตคําพังเพยของไทย เชน “น้ําเย็นปลาตาย” หรือคิดชื่อกลยุทธข้ึนเองก็ได ตามท่ีเห็นวาเหมาะสม   
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• กฎระเบียบ/แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการทํางาน (Theory)  

ใหศึกษาคนควาจากแหลงความรูตาง ๆ เชน เอกสารตํารา Internet หรือตัวบุคคล เพ่ือ

ตรวจสอบวา วิธีการทํางานในเรื่องเลา มีความสอดคลอง หรือตรงกับแนวคิดทฤษฎีใด แลวนําชื่อทฤษฎี

และเนื้อหาสาระสําคัญของทฤษฎีนั้นมาเชียนสรุปโดยยอ  

 

๔. การสรุปบทเรียน เปนการสรุปความรูท่ีเปนรูปธรรมท่ีไดจากกระบวนการทํางาน  ซ่ึงมีกรอบการ 

              สังเคราะหความรู ซ่ึงตองสังเคราะหใหเห็นประเด็นสําคัญ คือ  

• ฐานความคิดความเชื่อ 

• กระบวนการทํางาน 

• เทคนิควิธีการ กลยุทธตางๆ  

• ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึน  

• ปจจัยเง่ือนไขท่ีทําใหเกิดผลสําเร็จ 

 

 เทคนิคการเขียนเร่ืองเลาเราพลัง จากการถอดบทเรียนเกษตรกรตนแบบ 

 
การเขียนเรื่องเลาเราพลังเพ่ือสรางแรงบันดาลใจ “เปนงานเขียนท่ีไดท้ังความรูและความรูสึก” 

จุดเริ่มตนความคิดในการเขียน คือ เรื่องราวนั้นสามารถสรางคุณคาใหกับคนอานไดอยางไรบาง เม่ือผูอานอาน

จบแลว สามารถบอกไดทันทีวาเขาไดอะไรจากเรื่องนี้  

 

เคล็ดลับการเขียนเรื่องเลาเราพลัง 

1. หาจุดเดนเพียง 1 ประเด็น เปนประเด็นท่ีอยูในความสนใจของผูเก่ียวของ ท้ังเจาหนาท่ีสงเสริม 

              การเกษตร และเกษตรกรตนแบบ 

2. สรางสรรค 

3. มีทัศนคติเชิงบวก 

4. มีเรื่องอารมณความรูสึกมาเก่ียวของ 

5. มีขอมูลรูจริงจากประสบการณจริงในการพูดคุยกับบุคคลตนเรื่อง 

6. ลงมือเขียนทันทีหลังจากการถอดบทเรียนเสร็จ   

7. แบงบทบาทหนาท่ีในการเขียนตามความถนัด  

 

องคประกอบในการเขียนเรื่องเลาเราพลัง  

1. สาระความรู ท่ีเกิดจากประสบการณการทํางานของผูปฏิบัติงานเรื่องนั้น ๆ เปนหัวใจหลักสาระสําคัญ  

ประกอบดวย ใครทําอะไร ท่ีไหน อยางไร ดวยวิธีการใด ปจจัยความสําเร็จ ปญหาอุปสรรค เง่ือนไขอะไรท่ีทําให 

สิ่งเหลานี้เกิดข้ึนได 

2. สีสันบรรยากาศ เปนสวนเติมใหงานเขียนนาอาน คลายการเลาเรื่องท่ีมีชีวิตชีวา อานสนุก  
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๔. การคืนขอมูลการถอดบทเรียนและการนําขอมูลไปใชประโยชน 
 

การคืนขอมูลการถอดบทเรียน 
 

 ทําไมตองคืนขอมูลใหผูถูกถอดบทเรียน?  เพ่ือทวนสอบความถูกตองของขอมูล 

 

หลังจากเขียน “เรื่องเลาเราพลัง” ออกมาเปนรางท่ีคิดวาสมบูรณท่ีสุดแลว นําเนื้อหาท้ังหมดกลับไปคืน

ใหกับผูรูท่ีเราไปถอดองคความรูจากเขามา การคืนขอมูลนี้อาจจะใชวิธีจัดเปนเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเล็ก ๆ โดย

มีผูถอดองคความรูเปนผูนําเสนอเนื้อหาตามเรื่องเลาท่ีไดรางแลว และมีผูรูเปนผูใหความเห็น และขอเสนอแนะ

เพ่ิมเติม เม่ือไดเนื้อหาเพ่ิมเติมจึงนําราง “เรื่องเลาเราพลัง” มาปรับแกเปนฉบับสมบูรณ การทําเชนนี้จะชวยให

ม่ันใจไดวา“เรื่องเลาเราพลัง” ท่ีเราจะนําไปเผยแพรสูสาธารณะตอไปนั้น ถูกตองไมผิดเพ้ียนไปจากของจริง  
 

 การนําขอมูลไปใชประโยชน 
 

เรื่องราวไมไดจบลงท่ี “รายงาน”  
 

เม่ือถอดบทเรียนแลวควรนําไปเผยแพรและนําไปใชพัฒนางานไปเรื่อย ๆ ดังนี้  

1. การเผยแพร ถอดบทเรียน แลวตองนําไปใช นอกจากสงรายงานผลแลว นําบทเรียนท่ีไดไปใชเพ่ือ

พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน รวมถึงการขยายผลสูสาธารณะเพ่ือใหผูสนใจสามารถ

นําไปประยุกตใชซ่ึงมีการสื่อสารไดหลายรูปแบบ เชน แผนพับ หนังสือ วีซีดี นิทรรศการ ชารทเพ่ือการนําเสนอ 

หรือสื่อตาง ๆ ทางอินเตอรเน็ต เชน Line Facebook เปนตน สวนจะใชสื่อชนิดใดตองคํานึงถึงวัตถุประสงค 

กลุมเปาหมายท่ีตองการนําบทเรียนออกไปสื่อสารและเลือกชนิดของสื่อใหเหมาะสม  
 

 2. การพัฒนางาน บทเรียนท่ีถอดไดควรนําไปใชพัฒนางาน โดยสรุปใหเห็นอยางนอย 2 ประเด็น คือ  

  2.1 อะไรคือสิ่งท่ีดีอยูแลวและควรทําตอไปเพ่ือกลับไปวางแผนพัฒนา ลงมือทํา แลวตามดวย

การวิจัยใหกาวหนาตอเนื่องเปน D&R (Development & Research)  

  2.2 อะไรคือสิ่งท่ียังบกพรองเปนจุดออน และควรจะปรับปรุงอยางไร มีความรูพอท่ีจะปรับปรุง

หรือไม ถาไม ควรทําวิจัยเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงเปนการวิจัยแลวพัฒนาแบบ R&D (Research & Development) 

 

ท้ังนี้ D&R และ R&D ควรเปนการวิจัยแบบ PAR (Participatory Action Research) ท่ีเนนกระบวนการ

เรียนรูของผูมีสวนเก่ียวของท้ังหมด 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๑ 

 

ภาคผนวกที่ ๑ 
 

ตัวอยางชุดคําถามสําหรับการถอดบทเรียนเกษตรกรตนแบบและเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร 
 

ชุดคําถาม 
ประเด็นคําถาม 

เกษตรกรตนแบบ 

ประเด็นคําถาม 

เจาหนาท่ีสงเสริม

การเกษตร 

ประเด็นคําถาม 

บทบาทของศพก.และ 

การเชื่อมโยงเครือขาย 

ประเด็นคําถาม 

เกษตรกรท่ีเขาอบรม

ใน ศพก. 

เปาหมาย - องคความรูเดนท่ีทําให
ประสบความสําเรจ็ในการ

ทําการเกษตร 

- เทคนิค/วิธีการทํางาน
ขับเคลื่อน ศพก.ใหประสบ

ความสําเร็จ 

วิธีการในการเช่ือมโยงและ
ขับเคลื่อนเครือขาย 

องคความรูท่ีเกษตรกร
นําไปใช และผลท่ี

เกิดข้ึน 
แรงบนัดาลใจหรือ
ทัศนคติ อะไรท่ีทําได
อยางน้ี 

- แรงบันดาลใจในการ
ทํางาน ศพก. มีอะไรบาง 
 

- หลักคิด คติในการทํางาน
หรือแรงบันดาลใจอะไร  
เพ่ือทําให ศพก. ประสบ
ความสําเร็จ  

- หลักคิด คติในการทํางาน
เพ่ือเชื่อมโยง ศพก. และ
เครือขายใหประสบ
ความสําเร็จ มีอะไรบาง 

- แรงบันดาลใจในการลง
มือทําจากการไดไป
เรียนรูกับ ศพก.  
คืออะไร 

เปล่ียนแรงบันดาลใจ
มาเปนเปาหมายอะไร 

- ความเปนมาของการใช
เทคโนโลยี/นวัตกรรม 
- เปาหมายในการนําองค
ความรู/นวัตกรรม มาใช คือ
อะไร 

- การวางแผน/กลยุทธในการ
ทํางาน ศพก. ใหประสบ
ความสําเร็จทําอยางไร  
 

- การวางแผน/กลยุทธใน
การเชื่อมโยงและขับเคล่ือน
เครือขาย ศพก. ใหประสบ
ความสําเร็จทําอยางไร  

- มีแผนการเพ่ือนํา
ความรูท่ีไดรับมา
พัฒนาการเกษตรในดาน
ใดบาง 

เปล่ียนเปาหมายเปน
วิธีการอะไร 

- นําองคความรู/นวัตกรรม
มาใชในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 
อยางไร 
- มีฐานเรียนรู/แปลงเรียนรู
เรื่องอะไรบาง 
- การบริหารจัดการกลุม 
การบริหารจัดการการผลิต 
และการตลาดทําอยางไร 
- ปจจัยความสําเร็จในการ
นําองคความรู/นวัตกรรมมา
ใชมีอะไรบาง 
- ปญหาอุปสรรค และการ
แกไขปญหา 

- การแปลงนโยบายสูการ
ปฏิบัติ ทําอยางไร 
- เทคนิคการประสานงานกับ
หนวยงานตาง ๆ ทําอยางไร 
- การบูรณาการงบประมาณ
ทําอยางไร 
- การมอบหมายงานทํา
อยางไร 
- ลักษณะเดนท่ีทําใหการ
ทํางาน ศพก. ประสบ
ความสําเร็จ คืออะไร 
- การถายทอดงานหรือการสง
ตองานใหผูรับผิดชอบท่ีมาใหม 
- การแกไขปญหาเฉพาะหนา 
- เวลาทอหรือเจออุปสรรค 
กาวขามอยางไร 

- การกําหนดกรอบหนาท่ี
ของประธานทําอยางไร 
- การกําหนดเปาหมายและ
วางแผนแนวทางการทํางาน
รวมกนัทําอยางไร  
- การบริหารจัดการ
เครือขาย (เฉพาะดาน) เพ่ือ
ใหบริการกับพ้ืนท่ีและ
เกษตรกรอยางไร  
- มีการเชื่อมโยงการบริหาร
จัดการเครือขายตลอด 
หวงโซอุปทานหรือไม
อยางไร 
 

- รูไดอยางไรวา ศพก.
เปนแหลงเรียนรู (ทําไม
ถึงมาเรียนรูท่ี ศพก.) 
- เรื่องท่ีไดเรียนรู 
- ตรงกบัความตองการ
หรือไม ถาไมตรง เรื่องท่ี
ทานตองการเรียนรูคือ
เรื่องอะไร 
- นําองคความรูเรื่อง
อะไรบางไปใช หรือ
นําไปปรับใช (เหตุผล 
ปจจัยท่ีทําใหเอาไปใช) 
- ความคิดเห็นตอ ศพก. /  
ฐานเรียนรู/หลักสูตร 
 

ผลที่เกดิขึ้นคืออะไร - เม่ือนําเทคโนโลยีมาใชทําให
เกิดผลอยางไร แตกตางจากกอน
นําเทคโนโลยีมาใชหรือไม 
อยางไร 
- การขยายผลไปสูเกษตรกร
เปาหมาย มีเทคนิค/วิธีการขยาย
ผลอยางไรเพ่ือใหเกษตรกร   
นําความรูไปใช 

- ผลงานเดนท่ีภาคภูมิใจ 
ในการทําให ศพก.ประสบ
ความสําเร็จ คืออะไร 

- ผลท่ีเกิดขึ้นจากการ
เชื่อมโยง ศพก. และ
เครือขายคืออะไร ตางจาก
กอนหนาท่ียังไมมีการ
เชื่อมโยงเครือขายหรือไม 
อยางไร 

- เม่ือนําองคความรูไปใช
แลวไดผลหรือไม 
อยางไร / การติดตาม
ของ ศพก. / ตัวช้ีวัด  
- ความพึงพอใจ (มาก - 
นอย) 
 

 



๑๒ 

 

 

ภาคผนวกที่ ๒ 

 

รูปแบบการเขียนเร่ืองเลาเราพลังจากการถอดบทเรียนเกษตรกรตนแบบ 

 

ช่ือเร่ือง 
การนําเสนอตองข้ึนตนใหเห็นถึงความสําคัญขององคความรูท่ีทําวามีความสําคัญตอเรา ตอเกษตรกร/

ชุมชน ตอองคกร และประเทศชาติอยางไร  

1. ชื่อผูเลา ………………………………….........……………………………........................................................................... 

2. ชื่อเรื่อง ............................................................................................................................................................  

3. เปนการดําเนินการเก่ียวกับ ............................................................................................................................. 

4. เหตุการณนี้เกิดข้ึนเม่ือ .................................................................................................................................... 

5. สถานท่ี............................................................................................................................................................. 

6. วันท่ีจดบันทึกเรื่องเลา .................................................................................................................................... 

7. เขียนเลาความเปนมาของเหตุการณนั้น มีความเปนมาอยางไร มีแรงบันดาลใจอะไร ในการดําเนินการเรื่องนี้ ?  

.............................................................................................................................................................................. 

8. ทานไดใชความรู ทักษะ หรือพฤติกรรมอะไร และทําอยางไร จึงทําใหเหตุการณขางตนประสบความสําเร็จ ?  

.............................................................................................................................................................................. 

9. ผลท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณในขอ 7 และ 8 ไดผลเปนอยางไร ?  

.............................................................................................................................................................................. 

10. กลยุทธในการทํางานใหประสบความสําเร็จคืออะไร ? 

.............................................................................................................................................................................. 

11. ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จมีอะไรบาง ? 

.............................................................................................................................................................................. 

12. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข ?  

.............................................................................................................................................................................. 

13. บทสรุปหรือสาระสําคัญท่ีไดจากเรื่องเลานี้คืออะไร ?  

.............................................................................................................................................................................. 

14. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของในการดําเนินการเรื่องนี้ ? 

.............................................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 



๑๓ 

 

 

ภาคผนวกที่ ๓ 

 

รูปแบบการเขียนรายงานการถอดบทเรียนจากเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร 
 

 1. ความเปนมาของโครงการ/กิจกรรมท่ีจะถอดบทเรียน

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

2. วัตถุประสงคของการถอดบทเรียน  

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 3. การเตรียมการถอดบทเรียน เปนการเลารายละเอียดของข้ันตอนตางๆ ไดแก  

- วิธีการ ........................................................................................................................................ 

- ทีมงาน ........................................................................................................................................ 

- บทบาทหนาท่ี...............................................................................................................................  

- ประเด็นคําถามในการถอดบทเรียน ............................................................................................. 

- เทคนิคการถอดบทเรียน 

.............................................................................................................. 

- กลุมเปาหมายท่ีรวมถอดบทเรียน ................................................................................................ 

- แผนการถอดบทเรียน .................................................................................................................. 

 4. เนื้อเรื่องการดําเนินการถอดบทเรียน เปนการเลารายละเอียดในหัวขอตอไปนี้ 

     - เลาความเปนมาของเหตุการณนั้น มีความเปนมาอยางไร มีแรงบันดาลใจอะไร ในการ

ดําเนินการเรื่องนี้ ?.................................................................................................................................................... 

  - ประสบการณจากวิธีการปฏิบัติงานจริงของเจาหนาท่ี ใชทักษะ กลยุทธอะไรบางในการทํางาน

ใหประสบความสําเร็จ ? ......................................................................................................................................... 

  - วิธีการปฏิบัติงานท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติงานมีอะไรบาง? 

.............................................................................................................................................................................. 

  - เปรียบเทียบความแตกตางระหวางการปฏิบัติงานจริงกับในแผนปฏิบัติงานมีอะไรบาง? 

.............................................................................................................................................................................. 

  - สิ่งท่ีทําไดเปนอยางดีจากการปฏิบัติงาน ท้ังท่ีคาดหวัง และท่ีเกินความคาดหวัง มีอะไรบาง? 

.............................................................................................................................................................................. 

  - ขอเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานตอไปใหดีข้ึนมีอะไรบาง? 

.............................................................................................................................................................................. 



๑๔ 

 

 

ภาคผนวกที่ ๓ (ตอ) 

 

 

 

- ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จมีอะไรบาง ? 

.............................................................................................................................................................................. 

  - ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงานมีอะไรบาง? 

.............................................................................................................................................................................. 

  - ขอเสนอแนะวิธีการปองกันไมใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานมีอะไรบาง?  

.............................................................................................................................................................................. 

  - ขอเสนอแนะในสิ่งท่ีควรทําเพ่ิมเติมในการปฏิบัติงานท่ีผานมามีอะไรบาง ? 

.............................................................................................................................................................................. 

  - ประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานท่ีผานมาเปนอยางไรบาง ? 

.............................................................................................................................................................................. 

- หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของในการดําเนินการเรื่องนี้มีอะไรบาง ? 

.............................................................................................................................................................................. 

 

5. ข้ันการนําบทเรียนไปใชประโยชน มีการดําเนินการอยางไร 

  ข้ันตอนนี้เปนการนําบทเรียนท่ีเรียนรูจากการปฏิบัติงานไปใชเพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

  



๑๕ 

 

 

 ภาคผนวกที่ ๔ 

ตัวอยางการถอดบทเรียน เรื่องท่ี ๑  
การเพ่ิมผลผลิตขาวโดยการปลูกผักกระเฉดเปนปุยพืชสด 

  คุณปญญา แกวทอง เกษตรกรเจาของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอ

กระแสสินธุ จังหวัดสงขลา เริ่มอาชีพการทํานาสืบทอดจากครอบครัว โดยทําไปตามความรูและภูมิปญญาเดิมท่ี

ถายทอดตอ ๆ กันมา ไมไดศึกษาหาความรูใหมๆ มาปรับปรุงวิธีการท่ีทําอยู ทําใหวิถีการทํานาไมไดรับการพัฒนา 

ทําใหไมไดผลตามความตองการ คุณปญญาเกิดความคิดวาหากยังทํานาในรูปแบบเดิม ก็คงตองไดผลผลิตใน

แบบเดิมๆ และไมสามารถยึดเปนอาชีพหลักได จึงเริ่มปรับวิธีคิด และหาความรูใหมๆ โดยศึกษาแนวทางและนํามา

ทดลองในไรนา มีการปรับเปลี่ยนอยูเรื่อยๆ จนสามารถพัฒนาวิธีการทํานาจนบรรลุผลสําเร็จไดตามเปาหมายใน

ระดับหนึ่ง ซ่ึงเทคนิคในการทํานา เทคนิคหนึ่งท่ีเกิดข้ึนจากการสังเกต และนํามาทดลองจริงในนาของคุณปญญา ก็

คือ “การปรับปรุงดินโดยการปลูกผักกระเฉดเปนปุยพืชสด” องคความรูนี้เกิดจากการสังเกตเหตุการณรอบตัว 

เนื่องจากพ้ืนท่ีตําบลเชิงแส อําเภอกระแสสินธุ เปนพ้ืนท่ีลุมทําใหมีน้ําทวมขังในพ้ืนท่ีนาเปนประจําทุกป ระหวาง

เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ในระหวางท่ีน้ําทวมจะมีผักกระเฉดเจริญเติบโตในพ้ืนท่ีนา เม่ือทําการปลูกขาวตาม

ฤดูกาลปกติในปถัดไปไดสังเกตเห็นวาบริเวณนาขาวท่ีมีผักกระเฉดข้ึนนั้น ขาวจะเจริญเติบโตไดดีและใหผลผลิตท่ี

สูงกวาบริเวณอ่ืน เม่ือขุดดินบริเวณนั้นตรวจดู พบวา ดินมีลักษณะสีดําปนไปดวยเศษตะกอน มีอินทรียวัตถุสูง  

 เม่ือทําการศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม พบวาผักกระเฉดมีระบบรากท่ีเกิดตามขอท่ีทอดไปในน้ําเรียกวา “หนวด” 

ซ่ึงจะขัดขวางการไหลของน้ํา ทําใหเกิดการตกตะกอนของอินทรียวัตถุท่ีไหลมากับน้ํา ประกอบกับระหวางขอลําตน 

มีปอดเปนฟองสีขาวหุมลําตน เรียกวา “นม” ซ่ึงจะชวยพยุงใหผักกระเฉดลอยน้ําไดและชวยดึงไนโตรเจนจาก

อากาศไปเลี้ยงยอด ทําใหบริเวณท่ีมีผักกระเฉดเจริญเติบโตจะมีตะกอนของอินทรียวัตถุสะสมอยูเปนจํานวนมาก 

  จากนั้นไดตัดสินใจทดลองปรับปรุงดิน โดยหาผักกระเฉดมาปลูกใหท่ัวแปลงและพักการทํานาไว 2 ป แลว

จึงกลับมาทํานาตามปกติ โดยมีข้ันตอนการปลูกผักกระเฉด ดังนี้ 

   1. ในสภาพนาท่ีมีน้ําทวมขัง ใหตัดผักกระเฉดเปนแผน แลวนําไปปลูกโดยการปลอยไวในน้ํา 

   2. เอาไมปกกันไมไดผักกระเฉดลอยไปกับน้ํา โดยทําอยางนี้ใหกระจายท้ังแปลงนา 

   3. พักการทํานาไว 2 ฤดูกาล เพ่ือใหผักกระเฉดเจริญเติบโตเต็มแปลงและเพ่ือเปนการสะสม

ตะกอนของอินทรียวัตถุ 

   4. เม่ือครบ 2 ป จึงไถเตรียมดินแลวปลูกขาวตามปกติ 
  หลังจากปรับปรุงดินดวยผักกระเฉดแลว พบวาขาวงอกงามอุดมสมบูรณดี  โครงสรางดินดี ข้ึน  

ใชปุยปริมาณนอยลงจากปกติ และยังพบวาระบบนิเวศนในแปลงนามีความอุดมสมบูรณมากข้ึน โดยพบไสเดือน 

และแมลงเล็ก ๆ ท่ีอาศัยอยูในดินหลายชนิด เม่ือนําตัวอยางดินไปวิเคราะหท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอกระแสสินธุ 

ผลการตรวจวิเคราะหตัวอยางดินพบวามีไนโตรเจนสูง ซ่ึงสามารถลดการใชปุยเคมี แตผลผลิตท่ีไดมีปริมาณ

มากกวานาขาวท่ีไมไดปลูกผักกระเฉดปรับปรุงดิน 



๑๖ 

 
   การปรับปรุงสภาพดินโดยการปลูกผักกระเฉดของคุณปญญา แกวทอง เกิดจากความขยัน ชางสังเกต ใสใจ 

ท่ีจะเรียนรู นํามาสูการทดสอบในแปลงนาของตนเอง พรอมท้ังมีการศึกษาขอมูลทางวิชาการมารองรับแนวคิด  

จนประสบความสําเร็จสามารถลดตนทุนการใชปุยเคมี และสามารถปรับปรุงโครงสรางดินจนกลับคืนสูความสมดุล

ของระบบนิเวศนในนา แมจะใชเวลาถึง 2 ป แตสิ่งท่ีไดรับก็มีความคุมคากับเวลาท่ีตองใช 

 

การสรุปความรูท่ีไดรับจากบทเรียน 

 

• ขุมความรู (knowledge Assets) คือ ปจจัยท่ีทําใหการทํางานนั้นประสบความสําเร็จ 
๑. ชางสังเกต บริเวณนาขาวท่ีมีผักกระเฉดข้ึน ขาวจะเจริญเติบโตไดดีและใหผลผลิตสูงกวา

บริเวณอ่ืน 

๒. คนควา หาความรูใหมๆ จากผูรู จากสื่อตาง ๆ เพ่ือพัฒนาวิธีการทํานาจนบรรลุผลสําเร็จได 

๓. ทดลอง ปรับปรุงดินโดยการปลูกผักกระเฉดเปนปุยพืชสดในไรนา  

๔. พิสูจนทราบ โดยนําตัวอยางดินไปวิเคราะหพบวามีไนโตรเจนสูง  

๕. นําไปใช ปรับปรุงดินดวยผักกระเฉด 

• แกนความรู (Core Competence) คือ สมรรถนะหลักท่ีทําใหการทํางานประสบความสําเร็จ  

ซ่ึงสรุปมาจากขุมความรู 

๑. สังเกต 

๒. คนควา 

๓. ทดลอง พิสูจนทราบ 

๔. นําไปใช 

• กลยุทธท่ีใชในการแกปญหา (Tactics) 

ชางสังเกต คนควาหาความรูอยูเสมอ และพัฒนาการทํานาอยางตอเนื่อง ไมหยุดอยูกับท่ี 

• แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการทํางาน (Theory)  

การวิจัย หมายถึง  กระบวนการคนควาหาความรูอยางมีระบบ  เพ่ือตอบประเด็นท่ีสงสัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 
 ตัวอยางการถอดบทเรียน เรือ่งท่ี ๒ 

กรณีตัวอยาง Smart Farmer ตนแบบ “มะนาวบนตอมะขวิดพาชีวิตสูความสําเร็จ” 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเริ่มตนอาชีพเกษตรกร 

ลุงพร อนุพันธ เกษตรกรตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี เริ่มอาชีพเกษตรกรตั้งแตวัยหนุม จากการชวยพอ
แมทํานา เม่ือสามสิบกวาปท่ีแลว เม่ืออายุถึงเกณฑท่ีตองรับใชชาติ ลุงพรก็เขาไปเปนทหารเกณฑในสังกัด
กองทัพอากาศ จนครบกําหนดการเปนทหาร ผูบังคับบัญชาอยากใหลุงพรรับราชการตอโดยเสนอท่ีจะติดยศให แต
ลุงพรปฏิเสธเพราะ “ใจรัก” ในอาชีพการเกษตร อยากจะกลับมาพัฒนาการเกษตรท่ีบานเกิดตอ เม่ือกลับมาลุงพร
ก็ริเริ่มการทํานาปรังเปนรายแรกในพ้ืนท่ีตําบลบางโฉลง โดยไดไปเรียนรูท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงไดผลผลิต
ดีพอสมควรแตตอมาตองประสบปญหาเรื่องการขายขาว เพราะถูกพอคากดราคา และปญหาเรื่องฤดูกาลผลิต ทําใหลุง
พรตัดสินใจเปลี่ยนวิถีการเกษตรของตนเอง โดยลงทุนปรับท่ีนาใหเปนบอปลาจากเงินซ่ึงไปกูมาจาก ธ.ก.ส. 

ลุงพรเริ่มปลูกผัก ไมผลนานาชนิดบนคันบอ จากการไดเห็นสารคดีของในหลวงจากในโทรทัศนท่ีทานทรง

ตรัสวา “ใหปลูกทุกอยางท่ีกิน” ในระยะเวลาไมนานตนไมของลุงพรก็เริ่มใหผล สามารถเก็บนําไปขายสรางรายได

ใหลุงพรอยางตอเนื่องโดยผลผลิตจากสวนของจะนําไปขายเองท่ีตลาดปากน้ํา นอกจากลุงพรจะปลูกตนไมตามพระ

ราชดํารัสของในหลวงแลว ลุงพรยังมีการทํา “บัญชีครัวเรือน” ตามพระราชดํารัสของในหลวงดวย ลุงพรใชเวลา

ประมาณ 7 ปในการใชหนี้กวาเจ็ดแสนบาท ท่ีไปกูมาจาก ธ.ก.ส. จนหมดแตการเลี้ยงปลามีตนทุนสูงและเริ่มมี

ปญหาน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมรอบ ๆ พ้ืนท่ี จึงตองเลิกอาชีพเลี้ยงปลาไปในท่ีสุด 

การเรียนรูจากการทดลอง 

 ดวยความท่ีเปนคนใฝรูทําใหลุงพรมีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานจากหลายแหง จนกระท่ังไดรูขอมูลเรื่อง 

“การเสียบก่ิง” จึงไดทดลองนําเอามะนาวมาเสียบบนตอมะขวิด โดยการทดลองเปนการทดลองทํากันท้ัง

ครอบครัว ซ่ึงคนท่ีเสียบก่ิงติดเปนคนแรกกลับเปนภรรยาของลุงพร จากการทดลองและการสังเกตทําใหเริ่มสั่งสม

ประสบการณมาเรื่อย ๆ แตก็ยังมีปญหาเรื่องการเจริญเติบโตของตนตอท่ียังไมคอยดีเทาท่ีควร ทําใหลุงพรตองคิด

หาเทคนิคใหม ๆ ในการแกปญหา โดยใชเวลากวาสิบปท่ีจะแกปญหานี้ไดซ่ึงเทคนิคดังกลาว ลุงพรเรียกวา 

“เทคนิคเสียบก่ิงแบบขาไก” โดยตองเริ่มจากการคัดเลือกก่ิงมะขวิดท่ีมีอายุ 1-2 ป และตองมีขนาดใหญกวาก่ิง

มะนาวท่ีจะเอามาเสียบ และการเสียบจะตองใหเปลือกก่ิงมะขวิดหุมก่ิงมะนาวใหหมด 

  

นายพร อนุพันธ 

เกษตรกรตนแบบสาขาเกษตรผสมผสาน 

ท่ีอยู เลขท่ี 37 หมู 10 ต.บางโฉลง 

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

โทร 0-274-6510 



๑๘ 

 
 นอกจากเทคนิคการเสียบก่ิงท่ีลุงพรไดคิดข้ึนมา ลุงพรยังมีวิธีการในการดูแลรักษาตนมะนาวโดยไมใช

สารเคมี ซ่ึงเปนการผสมผสานความรูทางวิชาการท่ีไดรับการอบรมกับภูมิปญญาทองถ่ินท่ีไดรับสืบทอดกันมา  

เกิดเปนองคความรูท่ีสามารถนําไปใชไดจริง ลุงพรบอกวา “การท่ีจะปองกันและไลแมลงใหสําเร็จ เราตองเปลี่ยน

กลิ่นน้ําหมักสมุนไพรบอย ๆ เพราะถาใชกลิ่นเกาซํ้า ๆ แมลงจะไมไป” สมุนไพรท่ีลุงพรใชก็เปนสมุนไพรท่ีปลูกเอง

และหาไดในทองถ่ิน เชน สะเดา ข้ีเหล็ก บอระเพ็ด เม่ือไดสมุนไพรก็นํามาสับและหมักรวมกัน สวนกลิ่นท่ีใชเพ่ิม 

ลงไป ก็จะใชยาฉุน เหลาขาวสลับกันและการใชสมุนไพรไลแมลงก็ตองเลือกสมุนไพรใหเหมาะสมดวย เชน หาก

ตองการกําจัดเพลี้ยแปง ก็ใชกระเทียมเพ่ิมลงไปในน้ําหมักท่ีจะฉีดพน 

 ลุงพรสามารถสรางรายไดจากการปลูกมะนาวไดตอเนื่อง เพราะมีการวางแผนการผลิต ซ่ึงลุงพรบอกวาจะ

ควบคุมมะนาวใหออกลูกในชวงตนปเพราะเปนชวงท่ีมะนาวมีราคาแพง โดยใชเทคนิคการควบคุมการเจริญเติบโต

ของตน ลุงพรจะใชยูเรียฉีดตนมะนาว โดยสังเกตวาใบมะนาวอยูในระยะเพสลาด เพ่ือ ใหดอกและใบมะนาวรวง

เปนการพักตน และเริ่มใหปุยคอก ปุยหมัก กอนท่ีตนมะนาวจะออกดอกประมาณ 1 เดือน เม่ือมะนาวเริ่มออก

ดอกในเดือนกันยายน ก็จะใสปุยสูตร 15-15-15 ในอัตราสวน 1 ชอนแกงตอตน ไปพรอมกับการใสปุยคอก  

จะทําใหสามารถเก็บมะนาวไดในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ  

 ในการปลูกมะนาว เกษตรกรมักจะประสบปญหาเรื่องโรคแมลง โดยเฉพาะโรคแคงเกอร แตลุงพรสามารถ

จัดการกับปญหานี้ไดไมยาก โดยการใช “กระเทียม” ลุงพรเลาใหฟงถึงเหตุผลในการใชกระเทียมชวยในการกําจัด

โรคแคงเกอรวา “สังเกตเห็นใบและลูกมะนาวเวลาท่ีเปนโรคแคงเกอรจะมีลักษณะคลายคนเปนกลากเกลื้อน และ

ในสมัยกอนเวลาท่ีคนเปนกลากเกลื้อนก็จะใชกระเทียมในการรักษา จึงนําทดลองนํากระเทียมมาใชรักษาโรคแคงเกอร

ในมะนาว” โดยการใชกระเทียมรักษาโรคแคงเกอรในมะนาวจะนํากระเทียมมาโขลกพอละเอียดแลวนําไปหมัก

ผสมกับน้ําหมักสมุนไพรไลแมลงท่ีมีอยูแลว เม่ือสํารวจพบวามะนาวเริ่มเปนโรคแคงเกอรใหนําน้ําหมักกระเทียมฉีด

พนท่ีตน ชวงเขาและเย็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียนของความสําเร็จ  

 จากความสําเร็จในอาชีพของเกษตรกร ลุงพรบอกวาหลักคิดสําคัญคือ “หากจะทําอะไรก็ตองทําใหจริงจัง 
อยายอทอ ตองทําอยางตอเนื่องเพราะทําครั้งเดียวมันไมเห็นผล” 

หัวใจสําคัญอีกประการในการทําการเกษตรของลุงพร คือ การทดลองปฏิบัติจริงโดยนําความรูท่ีไดรับจาก
การไปอบรมหรือไดพบเห็น มาปรับ ทดลอง เพ่ิมเติมในสวนของภูมิปญญาท่ีตนเองมี เกิดเปนองคความรูท่ี
สอดคลองกับบริบทและสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ี 

ลุงพรไดฝากขอคิดท้ิงทายใหแกเกษตรกร “เกษตรกรตองมานะอดทน อยายอทอตอปญหา ใหทดลองนํา

ความรูมาปรับประยุกตใชแกปญหาของตนเองแลวก็จะประสบความสําเร็จในท่ีสุด” 



๑๙ 

 
  

การสรุปความรูท่ีไดรับจากบทเรียน 

 

• ขุมความรู (knowledge Assets) คือ ปจจัยท่ีทําใหการทํางานนั้นประสบความสําเร็จ 

๑. เขารับการอบรม จากหนวยงานตางๆ เชน สถาบันอุดมศึกษา 
๒. ทดลองปฏิบัติจริง โดยนําความรูท่ีไดรับจากการไปอบรมมาปรับใหเหมาะสมกับบริบท 

๓. ศึกษาดูงาน จากแหลงตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการประกอบอาชีพ เชน การเสียบก่ิง
มะนาวบนตอมะขวิด 

๔. การผสมผสานความรูทางวิชาการท่ีไดรับการอบรมกับภูมิปญญาทองถิ่น เชน การปองกัน

และไลแมลงตองเปลี่ยนกลิ่นน้ําหมักสมุนไพรบอย ๆ เพราะถาใชกลิ่นเกาซํ้า ๆ แมลงจะไมไป 

๕. การวางแผนการผลิตมะนาว ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดโดยควบคุมใหติดผล

ในชวงตนป ซ่ึงมะนาวมีราคาแพง 

๖. อดทน จริงจังทําอยางตอเนื่อง 

• แกนความรู (Core Competence) คือ สมรรถนะหลักท่ีทําใหการทํางานประสบความสําเร็จ  

ซ่ึงสรุปมาจากขุมความรู 

๑. เขารับการอบรม 

๒. ทดลองปฏิบัติจริง  

๓. ศึกษาดูงาน  
๔. การผสมผสานความรูทางวิชาการท่ีไดรับการอบรมกับภูมิปญญาทองถิ่น  

๕. การวางแผน 

• กลยุทธท่ีใชในการแกปญหา (Tactics) 

 อดทน จริงจังทําอยางตอเนื่อง 

• กฎระเบียบ/แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการทํางาน (Theory)  

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการความรู   

 

รายช่ือผูรวมถอดบทเรียน 

- นายพินิจ จนัทรพรมดี  หัวหนากลุมอารักขาพืช 
- นายวินัย จันทมะโน  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
- นายธีระวัฒน วงศวิชิต  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
- นายวิศรุต ตุยศักดา  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

 - นางสาวแสงเดือน พงษาชัย นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 - นางสาวอัชรีย หงสประสิทธิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 - นางสาวกรรณิการ สีแดง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 - นางสาวชุติมา เชาวชางเหลก็ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 
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ตัวอยางการถอดบทเรียน เรื่องท่ี ๓ 
“การดําเนินงานศนูยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทุงตําเสา  

อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา” 
กรมสงเสริมการเกษตรดําเนินงานสงเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีมีเปาหมายใหเกษตรกรสามารถพัฒนาอาชีพ

การเกษตรใหมีความม่ันคงและคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยใชศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

(ศบกต.) เปนกลไกในการขับเคลื่อนงาน ภายใตการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารศูนยบริการและ

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลท่ีมีองคประกอบมาจากชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 

และเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรท่ีรับผิดชอบตําบล ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

ทุงตําเสา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลาเปนอีกแหงหนึ่งท่ีมีผลการดําเนินงานอยูในระดับท่ีดีมีผลงานเปนท่ี

ประจักษท้ังในมิติของงานพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ีและสามารถใช ศบกต. ในการขับเคลื่อนงานสงเสริมการเกษตร

ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการทํางานกับภาคีพัฒนาตางๆ เปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหาร

สวนตําบลทุงตําเสา กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดถอดบทเรียนการดําเนินงานของ ศบกต. ทุงตําเสาในมิติตางๆ 

เพ่ือเผยแพรแนวคิด แนวทางปฏิบัติไปสู ศบกต. อ่ืน ๆ เพ่ือนําไปปรับใชตอไป 

  

 

 

 ประวัติความเปนมา ในอดีตเลากัน
วาทุงตําเสาเปนพ้ืนท่ีท่ีมีตนตําเสาข้ึนอยูเต็มทุง
กวาง บริเวณท่ีตั้งหมูบานในตําบลทุงตําเสา เปน
พ้ืนท่ีทุรกันดารและราษฎรตั้งบานเรือนอาศัยอยู
จํานวนนอย พ้ืนท่ีทุงตําเสาเคยตกอยูภายใตเขตอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยตั้งแตป 2508 
โดยเฉพาะเขตทุงตําเสาเปนพ้ืนท่ีสีแดงซ่ึงมีเขตและฐานท่ีม่ันของผูกอการรายท่ีบานวังพา การกอการรายไดยุติลงเม่ือ
สิ้นสุดสงครามเย็นในป 2532 และรัฐบาลไดนํานโยบายใตรมเย็นมาใชในภาคใตทําใหสิ้นสุดการตอสูอุดมการณลัทธิ
คอมมิวนิสตในประเทศไทย 

 ขอมูลทางกายภาพ ตําบลทุงเสาเปนตําบลหนึ่งของอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลาอยูหางจากท่ีวาการ
อําเภอหาดใหญ 12 กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 114,579 ไร  เปนพ้ืนท่ีทําการเกษตร จํานวน 90,497 ไร  มี
การแบงเขตการปกครองเปน 10 หมูบาน  มีครัวเรือนท้ังหมด 3,021 ครัวเรือน  ซ่ึงเปนครัวเรือนเกษตรกร 
จํานวน 2,970 ครัวเรือน ประชากรท้ังหมด 14,962 คน อบต.ทุงตําเสา เปนอบต. ท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญท่ีสุดใน
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา   
 -  สภาพภูมิประเทศ สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเปนพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ  มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบและ
ปาภูเขา  โดยมีปาเขาวังพา ปาเทือกเขาแกว ปาบานหินผุด เขตอนุรักษสัตวปาโตนงาชาง  และมีน้ําตกธรรมชาติ  
ไดแก  น้ําตกโตนงาชาง 
  -  สภาพภูมิอากาศ  มี 2 ฤดู คือ ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือน  กุมภาพันธุ – กรกฎาคม  และฤดูฝน    

เริ่มตั้งแตเดือน  สิงหาคม – มกราคม ของทุกป 

ขอ้มูลพื้นฐานของตาํบลทุง่ตาํเสา 
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   -  แหลงน้ําไดมาจาก  2  สวน  คือ  แหลงน้ําธรรมชาติ  ไดแก  คลองอิตํา  คลองวาด  คลองหลา  

และแหลงน้ําท่ีสรางข้ึน ไดแก  ฝายก้ันน้ํา  บอน้ําตื้น  และระบบประปาหมูบาน 

 -  การคมนาคม พ้ืนท่ีตําบลทุงตําเสาสวนใหญเปนพ้ืนท่ีชนบทและถนนเขตชานเมือง มีถนนสาย

สําคัญหลัก ๆ คือ ถนนเพชรเกษม ถนนหูแร  ถนนบานกลาง –สนามบิน และถนนบานโฮะ – วังพา 

  -  ไฟฟา ตําบลทุงตําเสามีไฟฟาใชครอบคลุมพ้ืนท่ีเกือบท้ังหมด  ยกเวน  หมูท่ี  7 – 9 บาง

ครัวเรือนท่ีอยูในสวนยางพาราเขาไปในปาลึกยังไมมีไฟฟาใช 

 ขอมูลทางชีวภาพ  พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ คือ ยางพารา ขาว ไมผล และพืชผัก สวนปศุสัตวท่ีสําคัญ คือ โค 
สุกร และดานประมง คือ ปลาดุก การใชท่ีดินเพ่ือการเกษตร ประกอบดวย พ้ืนท่ีปลูกยางพารา 78,838 ไร พ้ืนท่ีปลูก
ไมผล 2,907 ไร พ้ืนท่ีทํานา 2,700 ไร พ้ืนท่ีปลูกพืชไร 166 ไร  พ้ืนท่ีปลูกพืชผัก 234 ไร บอปลาดุก 226 บอ 
ปศุสัตวเลี้ยงโค 2,040 ตัว   

 ขอมูลดานเศรษฐกิจ 
 - ราษฎรตําบลทุงตําเสาสวนใหญ (รอยละ 80) ประกอบอาชีพทางการเกษตรเปนอาชีพหลัก 
รายไดหลักของเกษตรกรมาจากการทําสวนยางพารา (78,838,000 บาท/ป) การทํานาขาว (1,350,000 
บาท/ป) การทําสวนผลไม (7,267,500 บาท/ป) และทําการคาขาย นอกจากนั้นรับราชการ รอยละ 15  และ
ประกอบอาชีพอ่ืนๆ รอยละ 5  รายไดเฉลี่ยของราษฎรตําบลทุงตําเสา 45,025 บาท/คน/ป   
 - หนวยงานธุรกิจในเขตอบต.ทุงตําเสา ไดแก โรงงานอุตสาหกรรม 3 แหง คือ บริษัททักษิณ
คอนกรีต จํากัด (มหาชน) หางหุนสวนจํากัด วังพาศิลา และบริษัท ซี ดี เฟอรนิชชิ่ง จํากัด สนามกอลฟจํานวน 1 
แหง  โรงสีขาว จํานวน 2 แหง และปมน้ํามันขนาดเล็ก จํานวน 3 แหง 
 - หนวยงานราชการในตําบล ไดแก ศูนยอุตุนิยมวิทยา ภาคใตฝงตะวันออกหาดใหญ กระทรวง
คมนาคม ศูนยตรวจสอบและเฝาฟงวิทยุท่ี 4 สงขลา สถานีวิทยุการเดินอากาศ ศูนยควบคุมการบินหาดใหญ วิทยุ
การบินแหงประเทศไทย ดานตรวจพืชและวัสดุการเกษตร การทาอากาศยานหาดใหญ ศูนยวิจัยลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา บานวังพา และสถานีอนามัยประจําตําบล จํานวน 3 แหง 

- ทรัพยากรธรรมชาติ/แหลงทองเท่ียว ไดแก น้ําตกโตนงาชาง เขตอนุรักษพันธุสัตวปาโตนงาชาง 

อางเก็บน้ําสิริกิตติ์ (อางเก็บน้ําพรุชบา) และน้ําตกโตนวังพา 

 - ทรัพยากรเศรษฐกิจ ไดแก เหมืองหินเขานุย (หมูท่ี 8) และสนามกอลฟหาดใหญรีสอรทกอลฟคลับ 

(หมูท่ี  5) 

 ขอมูลดานสังคม 
  - ดานศาสนา ราษฎรตําบลทุงตําเสา รอยละ 75 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 25 นับถือศาสนา
อิสลาม มีศาสนสถานหลายแหง ไดแก วัด 5 แหง สํานักสงฆ 7 แหง และ มัสยิด 3 แหง 
 - ดานการศึกษา มีโรงเรียน จํานวน 7 แหง  และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 1 แหง  ท่ีอาน
หนังสือพิมพประจําหมูบาน จํานวน 3 แหง   
  - ดานสาธารณสุข มีสถานีอนามัยประจําตําบล  จํานวน 3 แหง ในทองท่ีหมูท่ี 3 5  และ 10 
 - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีสถานีตํารวจภูธรทุงตําเสา 1 แหง มีโครงการอาสาสมัคร
ตํารวจชุมชนประจําตําบลทุงตําเสา ตั้งอยูในหมูท่ี 3 บานหูแร 

- การรวมกลุมประกอบอาชีพ เกษตรกรสวนใหญมีอาชีพหลัก คือ กรีดยางพาราในชวงเชา และ
ตอนบายจะมาทํากิจกรรมกลุมรวมกันเปนอาชีพเสริม กลุมอาชีพในตําบลทุงตําเสามีจํานวน 58 กลุม 
ประกอบดวย กลุมแมบาน กลุมอาชีพ อาสาสมัครสาธารณสุข กลุมสตรี และวิสาหกิจชุมชน  



๒๒ 

 
 

 

 

 

 

 

อบต.ใหค้วามสาํคญักบังานดา้น

การเกษตร เพราะคนในชมุชนส่วนใหญ่

ประกอบอาชพีการเกษตรจงึสนบัสนุน

งบประมาณใหส้รา้ง ศบกต. ขึ้นทีน่ี่ 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

ศบกต. ทุงตําเสากอตั้งเม่ือป 2542 ตามนโยบายของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีตองการสรางความเขมแข็งใหแก

เกษตรกร/ชุมชนดวยการสรางการเรียนรูใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี

โดยใชกลไกของ ศบกต. ในการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาว

สงเสริมใหเกษตรกร/ชุมชนมีสวนในการจัดการเพ่ือพัฒนาการ

เกษตรในพ้ืนท่ีของตนเอง โดยมีการคัดเลือกกรรมการสลับ

สับเปลี่ยนมาทําหนาท่ีในการดําเนินงานตามภารกิจมาเปนลําดับ สําหรับท่ีทําการของ ศบกต. ครั้งแรกตั้งอยูหมูท่ี 

7 และในป 2545 ไดมี พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให อปท. จึงไดยาย ศบกต. มาตั้งอยูใน

บริเวณเดียวกับ อบต. (หมูท่ี 5) เพ่ือความสะดวกในการประสานงานและดําเนินงานรวมกัน  ในชวงแรกท่ียายท่ีทํา

การ ศบกต. ตั้งอยูในสวนยางพารา  ฝาผนังเปน 

 

 

 

 

 

ตาขายโลงและมียุงเยอะจึงไมสะดวกตอการทํางานและจัดกิจกรรม  ตอมาในป 2549 ไดสรางท่ีทําการ ศบกต. ใหม

โดย อบต. สนับสนุนงบประมาณ 2 แสนบาท เนื่องจาก อบต. ใหความสําคัญกับงานดานการเกษตรประกอบกับ 

อบต. เห็นวาการดําเนินงานของ ศบกต. ท่ีผานมามีผลงานเปนรูปธรรม นอกจากนี้ อบต. สนับสนุนงบประมาณใน

การสรางหองฝกอบรมศูนยคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณคอมพิวเตอรของชุมชนอยูในบริเวณเดียวกัน โดยมีเครื่องมือ

พรอมอุปกรณประกอบหองฝกอบรมและวิทยากรสําหรับฝกอบรมนักเรียน รวมท้ังผูสนใจท่ัวไปในตําบลฟรี โดยประสาน 

ความเป็นมาของศูนยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจาํตาํบล (ศบกต.) ทุ่งตาํเสา 

 

 

 เกษตรจงัหวดัสงขลาร่วมในเวทถีอดบทเรยีน นายก อบต.ทุ่งตาํเสา 
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การคดัเลอืกคณะกรรมการ ศบกต.ใช ้

การมส่ีวนร่วมกบัทกุฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง และ

พจิารณาจากความสมคัรใจของเจา้ตวั 

ความเสยีสละ และจติอาสา 

กับโรงเรียนภายในตําบลเปนชั่ วโมงสอนคอมพิวเตอร พ้ืนฐานแกนักเรียน เชน โปรแกรม Microsoft Word  

Powerpoint และ Excel  โดยมี นางสาวจารุวรรณ รองสวัสดิ์ ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีฝายพัฒนาชุมชนของ อบต.และทํา

หนาท่ีกรรมการ/ผูชวยเลขานุการ ศบกต.ทําหนาท่ีประจําศูนยคอมพิวเตอร เพ่ือใหท่ีทําการใหมเปนท้ังศูนยกลาง

บริการและถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตรและเปนศูนยกลางใหบริการคอมพิวเตอรไปพรอม ๆ กัน 

 

     

   

 

 

 

 

ศบกต. ทุงตําเสา บริหารงานในรูปของคณะกรรมการท่ีไดรับการคัดเลือกมาทําหนาท่ี โดยภารกิจ

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเปน 1 ใน 9 ภารกิจท่ีองคการบริหารสวนตําบล 

ทุงตําเสา (อบต.) รับโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตามราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 119 ตอนพิเศษ 23 ง ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2545 จากกรม

สงเสริมการเกษตรในลักษณะของการดําเนินงานรวมกันระหวางภาครัฐกับ อปท. ซ่ึงในสวนของการบริหารงาน

ของ ศบกต. มีรายละเอียดและผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

 

 

 

 คณะกรรมการ ศบกต. ทุงตําเสา   
ชุดปจจุบัน (ป 2552) เปนคณะกรรมการชุดท่ี 2 หลังจาก

การรับถ ายโอนภารกิจ  ดํ าเนิ น งาน เป นป ท่ี  2  โดย มี

องคประกอบของคณะกรรมการมาจากตัวแทนชุมชน ตัวแทน

กลุมสาขาอาชีพ และตัวแทน อบต. รวม 16 คน 

 กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการ ศบกต. ใชการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียวของ คือ 
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร  คณะกรรมการ ศบกต.ชุดเดิม  และนายก อบต. โดยดําเนินการ ดังนี้ 

1) เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร ใชวิธีการหารือกับเกษตรกรในแตละหมูบาน ดวยการใชเวที

หรือกิจกรรมท่ีจัดในพ้ืนท่ีเพ่ือสอบถามเกษตรกร “ถาจะมีตัวแทนของตนเองเขาไปเปนคณะกรรมการบริหาร 

ศบกต. ในการประสานงานเพ่ือพัฒนาการเกษตรในหมูบานของเราจะเลือกใคร” และสอบถามขอมูลจากรุนพ่ีท่ีเคย

ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีก็จะไดรายชื่อมาสวนหนึ่ง เพราะในขณะนั้น นางชนัญชิดา หนูสีคง เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร

ผูรับผิดชอบตําบล เริ่มเขามารับงานในตําบลทุงตําเสาไดไมนานจึงยังไมรูจักคนในพ้ืนท่ีมากนัก และในชวงแรกการ

การบรหิารงาน (ศบกต.) ทุ่งตาํเสา 

คณะกรรมการ ศบกต. ทุง่ตาํเสา 



๒๔ 

  
ทํางานรวมกับสมาชิก อบต. ยังมีปญหาอยูบางทําใหการทํางานเปนไปดวยความยากลําบาก  นางชนัญชิดา หนูสีคง 

แกปญหาในการทํางานดังกลาวโดยกลาววา “เราวางตัวเปนกลาง ทํางานใหเห็นผลงานจริง ใหเขา (อบต.)  

เห็นวาเราไมไดเปนพวกใคร เราทํางานเพ่ือชุมชนอยางแทจริง” ในชวงหลังจึงไดรับความรวมมือท่ีดีจาก อบต. 

2) คณะกรรมการบริหาร ศบกต. ชุดเดิม  มีการพูดคุยกันตลอด  เนื่องจากในป 2551  จะ

ครบวาระการดํารงตําแหนง  คณะกรรมการชุดเดิมบางทานไมมีความพรอมหรือมีความรูสึกไมพรอมท่ีจะทํางาน

กับผูบริหาร อบต. ชุดใหมและบางสวนเปนไปตามกฎระเบียบท่ีมีการกําหนดไววา  ถาหากกรรมการทานใดขาด

การประชุม 3 ครั้งจะไมมีสิทธิ์เปนกรรมการตอไป จึงเหลือผูท่ีพรอมเปนกรรมการจากชุดเดิมเพียง 4 คน และตาม

กระบวนการทําใหไมมีความขัดแยงหรือความไมพอใจของกรรมการชุดเดิม  

3) นายก อบต. ในสวนของนายก อบต.ใหความสําคัญกับภารกิจท่ีมีการถายโอน ในลักษณะท่ี

ตองดําเนินการรวมกัน  เนื่องจากในตําบลนี้ประชากรรอยละ 80 ประกอบอาชีพการเกษตร นายก อบต. 

ตระหนักในความรับผิดชอบเก่ียวกับงานพัฒนาดานการเกษตรจึงไดเสนอ อบต. ท่ีรับผิดชอบดานการพัฒนาอาชีพ

รวมเปนกรรมการ และเจาหนาท่ีของ อบต. ท่ีรับผิดชอบงานพัฒนาชุมชนเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ศบกต. พรอมท้ังเสนอบุคลากรท่ีเปนแกนนําและ     เปนท่ียอมรับของชุมชนรวมกันเปนคณะกรรมการบริหาร 

ศบกต. 

ในการดําเนินงานท้ัง 3 สวนคือ เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร คณะกรรมการบริหาร ศบกต. 

และนายก อบต. มีการปรึกษาหารือรวมกันตลอด เม่ือไดรายชื่อมาจากสวนตาง ๆ แลว ไดมีการหารือรวมกันระหวาง

เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร นายก อบต. ทีมท่ีปรึกษาของนายก อบต. และคณะกรรมการชุดเดิม เพ่ือคัดเลือก

รายชื่อคณะกรรมการบริหารศบกต. จนไดรายชื่อคณะกรรมการบริหารศบกต. จํานวน 16 คน จากนั้น

คณะกรรมการบริหาร ศบกต. ท้ัง 16 คนคัดเลือกกันเองวาใครจะดํารงตําแหนงใด ปรากฏวาบุคคลท่ีไดรับการ

คัดเลือกใหเปนประธานคณะกรรมการบริหาร ศบกต. เปนแกนนําของชุมชนท่ี นายก อบต. เสนอชื่อมามีพ้ืนฐาน

การศึกษาจบปริญญาตรี ดานรัฐศาสตร อาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว (รานขายของชําในหมูบาน) รวมท้ังมี

ความสามารถและประสบการณในการบริหารจัดการ ซ่ึงในการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร ศบกต. บุคคลท่ี

ไดรับการเสนอชื่อบางคนไมไดประกอบอาชีพการเกษตร  แตเปนคนท่ีชุมชนใหการยอมรับและพรอมท่ีจะเรียนรู

งาน เชน นางเพ็ญศิริ  เรืองสุข  ผูแทนหมูท่ี 10 ท่ีมีอาชีพเปนชางเสริมสวย (รวมท้ังเปนประธานอาสาสมัคร

สาธารณสุขอีกตําแหนงหนึ่ง) ถูกชักชวนโดยทีมของ อบต. บอกวา “ไมมีความรูดานการเกษตร แตพอแมเปน

เกษตรกรคิดวาถาเราพรอมท่ีจะเรียนรูและทํางานเพ่ือสวนรวม เดี๋ยวก็เรียนรูไดเอง” ไดเขามาเปนทีมของ 

ศบกต.ดวย ท้ังนี้ เปนไปตามเกณฑข้ันตนท่ีไดมีการปรึกษาหารือรวมกันของท้ัง 3 สวน (คณะกรรมการชุดเดิม 

เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร และ อบต.) ไวแลวใน 3 ประเด็น คือ ใหพิจารณาจากความสมัครใจของเจาตัว ความ

เสียสละ และจิตใจอาสา 

 

 

 

 

 



๒๕ 

 

 

 

การทํางานของคณะกรรมการบรหิาร 
ศบกต.ตาม 9 ภารกจิทีเ่นน้ทํางานเป็น
ทมีและการมศีูนยร์วมเป็นสภากาแฟที่

บา้นประธาน ศบกต.เป็นการสรา้ง
ความสมัพนัธท์ีด่ใีนการทํางานรว่มกนั 

 

 

 การบริหารงานตามภารกิจท่ีถายโอนโดยคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ในสวนของงานท่ีเปน
ภารกิจซ่ึง ศบกต. ตองขับเคลื่อนนั้น  คณะกรรมการบริหาร ศบกต. ไดกําหนดใหแบงเปน 9 ดานตามภารกิจท่ี
ถายโอนและใหมีคณะกรรมการ ศบกต. 1 คน เปนเจาภาพในเรื่องนั้น ๆ เชน ในการจัดทําขอมูลการเกษตรมีนางสุ
ปราณี พุทธวิโร  ซ่ึงเปนกรรมการบริหาร ศบกต. รับเปนเจาภาพ  ดําเนินงานและตองไปหาทีมงานในการทํา
ภารกิจใหบรรลุ ทีมงานอาจประกอบดวยกรรมการทานอ่ืนและผูนําในชุมชนท่ีมีความถนัดหรือความสัมพันธท่ีดีตอ
กัน  เจาภาพมีหนาท่ีหลักในการผลักดันติดตามและสนับสนุน  แตในกระบวนการทํางานกรรมการทุกคนมีสวน
รวมในการดําเนินงานและรับผิดชอบรวมกัน  ในภารกิจอ่ืนๆ อีก 8 ดานก็ใชวิธีการบริหารงานในลักษณะเดียวกัน 

 

 

 

 การสื่อสารเพ่ือสรางปฏิสัมพันธท่ีดีในการ

ทํางานเปนทีม สามารถแยกเปนการสื่อสารภายในและ

ภายนอก มีการดําเนินงาน ดังนี้ คือ 

 การส่ือสารภายใน 
 เปนการสรางความสัมพันธระหวางคณะกรรมการ ศบกต. ดวยกันเอง  มีลักษณะการสื่อสารท้ัง

ท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ  โดยมีการประชุมคณะกรรมการ ศบกต. ท่ีกําหนดไวแนนอนเดือนละ 1 ครั้งในวัน

พฤหัสบดีสัปดาหสุดทายของเดือน  ซ่ึงในสวนนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือประชุมจาก อบต. คนละ 100 

บาท/ครั้ง  จํานวน 12 ครั้ง/ป  และในบางเดือนถามีภารกิจเรงดวนก็มีการประชุมมากกวา 1 ครั้ง  นอกจากนี้ใน

ทุกเย็นคณะกรรมการ ศบกต. จะไปพบปะพูดคุยกันในลักษณะสภากาแฟท่ีบานประธาน ศบกต. ตามความพรอม

ของแตละคน  ในการดําเนินงานของ ศบกต. เนนการทํางานและเรียนรูรวมกันเปนทีม เชน ในทุกเดือนมีกิจกรรม 

ศบกต.สัญจรในแตละหมูบาน ฉะนั้น การดําเนินงานตาม 9 ภารกิจท่ีเนนการทํางานรวมกันเปนทีมสามารถสราง

ความสัมพันธท่ีดีในคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ดวยกันเอง 

 การส่ือสารภายนอก 
 เปนการสรางความสัมพันธระหวาง ศบกต. กับหนวยงานหรือภาคีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

โดยเฉพาะอยางยิ่ง อบต. ในทุกเดือน (วันท่ี 5 ) ประธานและเลขานุการ ศบกต. จะเขารวมประชุมประจําเดือน

ของ อบต. เพ่ือรายงานความกาวหนาและแกไขปญหารวมกัน  หรือในกรณีท่ีมีปญหาหรือตองการการสนับสนุนจะ

มีการหารือกับนายก อบต. อยางตอเนื่อง  สวนภาคีอ่ืน ๆ มีการประชุมรวมกันหรือเชิญมาเปนวิทยากร นอกจากนี้

คณะกรรมการบริหาร ศบกต. หลายทานท่ีเปนปศุสัตวอาสา  หมอดินอาสามีการประสานงานกับเจาหนาท่ี

หนวยงานเพ่ือมาสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานของ ศบกต. และชุมชน 

 

 

 

การสื่อสาร 



๒๖ 

 

 

การบรหิารจดัการขอ้มูล เนน้การ
มสี่วนรว่มของคณะกรรมการ

บรหิาร ศบกต. และชมุชน ในการ
รวบรวม ปรบัปรงุ และนําไปใช ้

ประโยชน ์

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

การบริหารงาน ศบกต. ทุงตําเสาดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ซ่ึงมีภารกิจหลัก 4 ดาน คือ 

การจัดทําหรือปรับปรุง  1) ขอมูลการเกษตรและขอมูลสถานการณในตําบลใหเปนปจจุบันสามารถใชงานไดจริง

หรือนําไปจัดทํา/ปรับปรุงขอมูลการเกษตร  2) แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลท่ีผานจากเวทีประชาคมในระดับ

ตางๆ เขาสูชองทางการจัดทําแผนของ อปท. หรือแหลงงบประมาณอ่ืนๆ  3) การจัดการเรียนรูสําหรับกลุม/

เครือขายเพ่ือการพัฒนาอาชีพและแกไขปญหาของเกษตรกร และ  4) การบริการทางการเกษตรซ่ึงภารกิจในแต

ละดานไดมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

 

 

การจัดเก็บและบริหารขอมูลของ ศบกต. ทุงตําเสา ให

ความสําคัญกับขอมูลภาพรวมและการมีสวนรวมในการรวบรวม 

ปรับปรุง และการนําไปใชประโยชน ดังนี้ 

 ท่ีมาของขอมูล  มีท่ีมาจากหลายวิธีการ  ไดแก 
  - เจาภาพเแตละฝายของคณะกรรมการบริหาร ศบกต. เจาภาพและทีมงานจะรวบรวมขอมูลจาก

คนในหมูบานและชุมชนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับฝายท่ีตนเองรับผิดชอบ  นํามาจัดสงใหฝายขอมูลดําเนินการตอไป 

   - เวทีชุมชน ท่ีจัดข้ึนในแตละครั้งไมวาใครหรือหนวยงานใดเปนเจาภาพจะเปนแหลงขอมูลท่ีมี

ขอมูลท่ีทันตอเหตุการณ  สามารถนําไปปรับใหเหมาะสมกับสถานการณและชวงเวลาได 

   - ศบกต. สัญจร  เปนกิจกรรมการใหความรูและบริการของ ศบกต. ท่ีจัดข้ึนทุกหมูบานเดือนละ 1 

ครั้ง  หมุนเวียนไปจนครบ 10 หมูบาน  เวทีนี้ เปนเวทีสําคัญของ ศบกต. ท่ีเปนท้ังแหลงขอมูลการถายทอด

เทคโนโลยีและการใหบริการตามความตองการของเกษตรกร 

   - การสํารวจขอมูลตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย เชน จปฐ. ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชตางๆ 

และการสํารวจรายชื่อผูประสบภัยธรรมชาติ  การสํารวจดังกลาวมีท้ังท่ีหนวยงานจางชาวบานเก็บขอมูล (จปฐ. 

การบรหิารจดัการขอ้มูล 

ภารกจิของ ศบกต. ทุ่งตาํเสา 

 

 



๒๗ 

 
 

 

ขอ้มูลทีจ่ดัเก็บมามกีระบวนการ
ตรวจสอบเพือ่ใหเ้กดิความ
น่าเช ือ่ถอืและสามารถนําไป
จดัทําแผนงาน/โครงการ

นําเสนอตามปฏทินิการทําแผน
 

ฉบับละ 5 บาท)  โดยใหคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ชวยดําเนินการให  สวนใหญเปนการจางคนในหมูบาน 

ตําบล หรือนักเรียน นอกจากนี้เปนการสํารวจท่ีไมไดมีคาจางแตอาศัยพ่ึงพาเครือขายของคณะกรรมการบริหาร 

ศบกต. ในแตละฝาย 

  ชนิดของขอมูล  ชนิดของขอมูลตางๆ ท่ี ศบกต. รวบรวมและประมวลไวใชประโยชน และใหบริการ 
แบงเปน 2 ประเภท ไดแก 
  -  ขอมูลพ้ืนฐาน  เชน  พ้ืนฐานท่ัวไปของตําบล  พ้ืนฐานการเกษตร ขอมูลดานตางๆ  ท้ังดาน

กายภาพ  ชีวภาพ  เศรษฐกิจและสังคม  ขอมูลการปลูกพืช  และขอมูลการเลี้ยงสัตว/ประมง เปนตน 

- ขอมูลสถานการณ   เชน  ปญหา/ความตองการของเกษตรกร และประชากรในตําบล  
สถานการณการเกษตรในแตละสาขา  เชน  พืช  สัตว  ประมง  การแปรรูป  สถานการณการตลาดในทองถ่ิน  
และสถานการณความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เปนตน 

 ความนาเช่ือถือ  ขอมูลของ ศบกต. มีกระบวนการ
ตรวจสอบขอมูลเพ่ือใหเกิดความนาเชื่อถือในการนําไปใช โดย
ตรวจสอบขอมูลกับผูเก่ียวของโดยตรงเพ่ือยืนยันขอมูล ไดแก 
  - ผูประสบภัยธรรมชาติ  ในกรณีขอมูลภัยธรรมชาติ   

มีการตรวจสอบซํ้าโดยเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร และคณะกรรมการ

บริหาร ศบกต. รวมกันเดินสํารวจในพ้ืนท่ี 

  - ผูนําชุมชน เชน ผูใหญบาน กํานัน ยืนยันขอมูลในเวทีประชุมตางๆ 

  - คณะกรรมการบริหาร ศบกต. มีการตรวจสอบหรือยืนยันในเวทีประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ศบกต. 

 การใชประโยชน  ขอมูล ศบกต. เปนขอมูลชุดเดียวกับขอมูลของ อบต. เนื่องจาก อบต. ใหการ
ยอมรับขอมูลดังกลาว การใชประโยชนขอมูลสวนใหญเปนการนําไปจัดทําแผนงาน/โครงการ  เพ่ือนําเสนอตาม
ปฏิทินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ อบต.  นอกจากนี้ยังจัดทําไวใหบริการหนวยงานตาง ๆ อีกดวย 
   

 

 

 

  

 

 

ศบกต. จําเปนตองมีแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล  เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําหรับบงบอกวาเกษตรกร 

กลุมเกษตรกร หรือชุมชนเกษตรกรมีความจําเปน/ตองการพัฒนาการเกษตรไปในทิศทางใด ในการจัดทํา

แผนพัฒนาการเกษตรของ ศบกต.ทุงตําเสาดําเนินการ โดยคณะกรรมการบริหาร ศบกต. และเจาหนาท่ีสงเสริม

การเกษตร ซ่ึงไดรับความรวมมืออยางดีจากหนวยงานท่ีเก่ียวของในทองถ่ิน  นายก อบต. และเจาหนาท่ี อบต. 

การจัดทําแผนงาน/โครงการ แบงเปน 3 แนวทางตามแหลงงบประมาณ คือ อบต.ทุงตําเสา กรมสงเสริม

การจดัทาํแผนพฒันาการเกษตรระดบัตาํบล 



๒๘ 

 
 การเกษตร และแหลงทุนอ่ืน ๆ โดยแหลงงบประมาณจากอบต.ทุงตําเสาถือวาเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีใหการ

สนับสนุนและตอบสนองกับความตองการของเกษตรกร/ชุมชน แนวทางการจัดทําแผนแยกตามท่ีมาของโครงการ

มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรและการบูรณาการแผนทองถิ่นของอบต.ทุงตําเสา มีข้ันตอน
ตาง ๆ ดังนี้ 
    1) เตรียมการ คณะกรรมการบริหาร ศบกต. จัดประชุมเพ่ือปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน และ

นํามาจัดทําโครงการตาง ๆ ตามท่ีเจาภาพฝายตางๆ ในคณะกรรมการบริหาร ศบกต. นําเสนอ เวทีนี้จะเปนเวทีท่ี

วิเคราะหขอมูลและโครงการพรอมท้ังทําทางเลือกโครงการเตรียมนําเสนอเวทีประชาคมหมูบาน 

   2) นําเสนอในเวทีประชาคมหมูบาน ประกอบดวย ผูแทนสวนราชการ ผูใหญบาน  กรรมการ

หมูบาน ผูนําชุมชน ผูแทนกลุม/องคกร และผูแทนคณะกรรมการบริหาร ศบกต. เพ่ือวิเคราะหปญหาและประมวล

ความตองการของชาวบาน  พิจารณาทางเลือกโครงการและจัดลําดับความสําคัญของโครงการเพ่ือเตรียมนําเสนอ

ในเวทีประชาคมตําบล 

    3) นําเสนอในเวทีประชาคมตําบล ประกอบดวย ผูแทนหมูบาน ผูแทน อบต.  ผูแทน

คณะกรรมการบริหาร ศบกต. ผูแทนหนวยงานราชการ พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการในระดับตําบล

ปรับปรุงเปนแผนพัฒนาทองถ่ิน 3 ป (จัดทําแผนงบประมาณ 3 ป ลวงหนา  แตจะตองมีการปรับปรุงทุกป) 

แผนพัฒนาทองถ่ินทุกดานจะถูกเตรียมเพ่ือนําเสนอเขาสู อบต. 

    4) นําเสนอเขาสูการพิจารณาของสภา อบต.  โดยฝายบริหารของ อบต. จะนําโครงการจาก

เวทีประชาคมตําบลเขาสูกระบวนการของ อบต. เพ่ือนําโครงการไปพิจารณาในสภา อบต. โครงการดานตางๆ ท่ี

ผานการพิจารณาจะถูกบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณของ อบต. และเม่ือนายก อบต. อนุมัติขอบัญญัติ

งบประมาณแลว  จึงสงกรอบโครงการเหลานั้นใหแตละกลุม/องคกรในตําบล เพ่ือจัดทํารายละเอียดโครงการ

นําเสนอขออนุมัติงบประมาณตอไป 

    สําหรับกรอบงบประมาณท่ี นายก อบต. ทุงตําเสา  ไดจัดเตรียมไวใหในโครงการดานการเกษตร

นั้นเพ่ิมข้ึนทุกปจาก 200,000 บาท ในป 2550 เพ่ิมข้ึนเปน 400,000 บาท ในป 2551 และ 600,000 

บาท ในป 2552  เนื่องจากโครงการดานการเกษตรหลายโครงการมีผลงานเปนท่ียอมรับของสมาชิก อบต.  และ

ประชาชนในทองถ่ิน  ตัวอยาง  โครงการเปลี่ยนนารางใหเปนนาขาว ทําใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีเริ่มหันกลับมาทํานา

เพ่ิมข้ึน  หลังจากท่ีท้ิงนาใหเปนนารางมาหลายปจนเปนท่ีเกรงกันวา ท่ีนาจะเปลี่ยนมือไป จุดเริ่มตนของการทํา

โครงการนี้เนื่องมาจากคณะกรรมการ ศบกต. ไดวิเคราะหรวมกันวาพ้ืนท่ีนารางมีมากและเกษตรกรก็ขายท่ีไปทํา

เปนสวนผลไม แตในขณะเดียวกันคนในตําบลทุงตําเสาก็ตองซ้ือขาวจากนอกชุมชน โครงการดังกลาวทําให

เกษตรกรหันกลับมาทํานาและผลิตขาวพันธุพ้ืนเมืองท่ีกําลังจะหมดไป เชน ขาวสังขหยด และขาวเล็บนกเพ่ิมข้ึน 

นอกจากนี้ เกษตรกรรูสึกพึงพอใจกับพันธุขาวท่ีไดรับการสนับสนุนสําหรับการทํานาในปแรก ประกอบกับการเขาสู



๒๙ 

 
 ระบบการผลิตขาวตามระบบ GAP ทําใหผลผลิตท่ีไดอยูในเกณฑท่ีนาพอใจ โดยเฉพาะขาวพันธุพ้ืนเมืองซ่ึงเปนท่ี

ตองการของตลาดสุขภาพ จากผลงานของโครงการหลายโครงการทางดานการเกษตรจึงทําให อบต. ทุงตําเสา

ไดรับรางวัลบริหารจัดการดีเดนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และ ศบกต.ทุงตําเสาไดรับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 ของจังหวัดสงขลาในป 2551 

  แผนพัฒนาการเกษตรศบกต.ทุงตําเสาในป 2551 
แผนงาน/โครงการของ ศบกต. ทุงตําเสา ในปงบประมาณ 2551 มีดังนี้ โครงการฟนฟู นาราง

ใหเปนนาขาว โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขยายพันธุพืชหายาก โครงการเกษตรทองเท่ียว (Home Stay) 

โครงการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเก่ียว การปราบศัตรูพืชโดยชีวอินทรีย กิจกรรมการปราบหนูนา ศูนยคัดแยกไมผล 

และการฉีดวัคซีนสัตว/ผสมเทียมโค โดยงบประมาณท่ี อบต.ทุงตําเสาอุดหนุนเพ่ือดําเนินงาน มีดังนี้ 

  -  โครงการสงเสริมฟนฟูนารางใหเปนนาขาว  งบประมาณ  500,000  บาท 
  -  อบรมการเปดกรีดยางพารา   งบประมาณ   33,700  บาท 
  -  ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการคา   งบประมาณ   96,000  บาท 
  -  โครงการอ่ืนๆ    งบประมาณ  200,000  บาท 

 

 

 

 

 โครงการจากกรมสงเสริมการเกษตร  ไดรับการจัดสรรงบประมาณตาม คง.2 จาก กรมสงเสริม
การเกษตรตามกระบวนการพิจารณาของจังหวัด อําเภอ ตามลําดับ ในการบริหารโครงการเม่ือตําบลไดรับการ
จัดสรรโครงการมาแลวจะนําเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร ศบกต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลเปาหมาย
ตัดสินใจวางแผนการปฏิบัติงาน และมอบหมายผูรับผิดชอบ 

 โครงการจากแหลงทุนอ่ืน ๆ เชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) และ
ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขของจังหวัด เลขานุการ ศบกต. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร ศบกต. จะนํา
โครงการ/กิจกรรมจากเวทีประชาคมหมูบานท่ีอยูในแผนพัฒนาการเกษตรประจําตําบลเขาสูระบบการสนับสนุน
โครงการของแหลงทุนตางๆ ดังกลาวขางตน เชน สงโครงการให วว. พิจารณาหรือสงโครงการใหคณะกรรมการ
ตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุขของจังหวัด ตามหลักเกณฑของแหลงทุนนั้น ๆ 
 

 

    

 

 

 

 



๓๐ 

 
 

จดุถ่ายทอดการผลติขา้วอนิทรียช์วีภาพ เกดิ

จากคณะกรรมการบริหาร ศบกต.วเิคราะห์

สภาพปญัหาในชมุชน เพือ่ลดปญัหาการซื้อขา้ว

จากภายนอกตาํบลทุ่งตาํเสา  

 

การจัดกระบวนการเรียนรูเปนภารกิจของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรท่ีจะกระตุนใหคณะกรรมการ

บริหาร ศบกต. และ อบต. จัดกิจกรรมใหเกษตรกรรับรู เรียนรูขาวสารหรือขอมูลท่ีจําเปนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมในการทําการเกษตรไปสูทิศทางท่ีดีข้ึน โดยการจัดการเรียนรู/ถายทอดเทคโนโลยีมาจากความตองการ

ของเกษตรกร ในการจัดการเรียนรูจะตองสอดคลองกับความตองการและบริบทของกลุม  

 รูปแบบการจัดการเรียนรูของ ศบกต.ทุงตําเสา มีหลายวิธีการดวยกัน คือ  

 การทัศนศึกษาดูงาน มีการเรียนรูการดําเนินงานการเกษตรจากการศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี

ใกลเคียง เชน ศึกษาดูงานการปลูกขาวสังขหยดท่ีจังหวัดพัทลุง และนํามาพัฒนาการปลูกขาวในตําบลทุงตําเสา ซ่ึง

นางชนัญนิดา หนูสีคง เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร ไดบอกวา “คณะกรรมการบริหาร ศบกต. มีความ

กระตือรือรนในการเรียนรูสิ่งใหมๆ ถึงจะไมมีงบประมาณคาใชจายในการดูงาน ก็ออกคาน้ํามันไปดูงานกันเองเพ่ือ

คนหาขอมูลใหมๆ ”  ในกรณีของโครงการเปลี่ยนนารางเปนนาขาวก็เชนกันไดมีการไปดูงานการปลูกขาวสังขหยด

ในจังหวัดพัทลุง และนํามาพัฒนาการปลูกขาวในตําบลทุงตําเสาท่ีคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ลงทุนลงแรงทํา

แปลงเรียนรูกันเอง รวมท้ังนําวิธีการ GAP ของขาวมาใชในการปลูกขาวสังขหยดและสงเสริมใหกลุมแมบานนํามา

แปรรูปจนกระท่ังผูบริโภคใหการยอมรับ  

      การแลกเปล่ียนเรียนรูจากผูมีประสบการณในและนอกชุมชน ในกรณี การปลูกขาว 
เนื่องจากในพ้ืนท่ีตําบลทุงตําเสาเปนท่ีนารางอยูมาก เกษตรกรบางสวนไมไดรับการสืบทอดการปลูกขาวมาจาก
ครอบครัว ดังนั้นเม่ือ อบต. รวมกับ ศบกต. มีโครงการฟนฟูนารางใหเปนนาขาว จึงมีการซ้ือเมล็ดพันธุแจกจายให
เกษตรกรนําไปปลูก แตเกษตรกรบางรายเพาะกลาแลวไมงอก เม่ือนายเพียร ปุกแกว คณะกรรมการบริหาร 
ศบกต. ไปสอบถามจึงทราบวาเกษตรกรนําขาวท้ังกระสอบแชน้ําแลวนําไปวางตากแดดไวทําใหเมล็ดขาวตายนึ่ง
หมด จึงจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการปลูกขาวระหวางผูอาวุโสในชุมชนท่ีมีประสบการณในการปลูกขาวกับ
เกษตรกรท่ีสนใจปลูกขาว   

       จุดถายทอดความรู การถายทอดความรูสูเกษตรกรและผูสนใจท้ังภายในและภายนอก

ชุมชน โดยผานจุดเรียนรู/ถายทอดเทคโนโลยี และมีเครือขายเปนวิทยากรเกษตรกร 6 จุด คือ  

 จุ ดถ ายทอดการผลิตข าว
อินทรียชีวภาพ  (โครงการสงเสริมการฟนฟูนารางใหเปนนาขาว) 
วิทยากร คือ นายจํานง ประทุมทอง นายเพียร ปุกแกว และ
นายธีรชัย เจะหลี  ท่ีมาของโครงการนี้นายเพียร ปุกแกว 
กลาววา เนื่องจากบานนายสี หมู 4 ตําบลทุงตําเสาเคยเปน
สถานท่ีปลูกขาวเลี้ยงคนในตําบลทุงตําเสาในหลายๆ 
หมูบาน และยังสามารถเลี้ยงคนในตําบลใกลเคียงท่ีราบลุม
คลองอิตําเปนสถานท่ีทํานาปลูกขาวท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกันหลายรอยไร แตในทุกวันนี้ เนื่องจากการคมนาคมสะดวก 
ชาวนาไมคอยใหความสนใจเรื่องทํานาหันไปซ้ือขาวสารสําเร็จรูปจากทองตลาด ประกอบกับยางพารามีราคาแพง 
คิดวาซ้ือขาวสารมากินดีกวาการทํานา เพราะไมตองจายคารถไถนาราคาแพง พ้ืนท่ีทํานาของท่ีราบลุมน้ําคลอง 
อิตําเกือบ ๆ จะหมดราคาไป ตอมาในป 2550 บานนายสี หมู 4 ไดรับสนับสนุนงบประมาณจาก อบต. พ้ืนท่ีทํา
นารางจึงไดกลับกลายมาเปนพ้ืนท่ีนาขาวอีกครั้ง และในป 2551 ชาวนาเริ่มใหความสนใจการทํานามากข้ึน 

การจดัการเรยีนรู/้การถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตร 



๓๑ 

  
พ้ืนท่ีนารางของหมูท่ี 3 4 และ 5 จึงกลับมาเปนนาขาวไดเปนจํานวนมาก “หวังวาพ้ืนท่ีนาขาวของท่ีราบลุม
คลองอิตําคงจะกลับมาเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวสําหรับเลี้ยงคนในตําบลทุงตําเสาอีกครั้ง”  
 

 

 

 

 

  โดยในชวงเริ่มตนคณะกรรมการบริหาร ศบกต. คือ นายเพียร ปุกแกว ทดลองทําดวย

ตนเอง ในปแรกเกษตรกรท่ีสนใจเขารวมโครงการไดรับการสนับสนุนคาไถท่ีจาก อบต. 600 บาทตอไร จํานวน 5 

ไรตอราย ในปตอไปเกษตรกรลงทุนเอง ซ่ึงผลผลิตในปแรกไมสูงนัก แตในปท่ี 2 ผลผลิตเพ่ิมข้ึน เม่ือการ

ดําเนินงานไดผลเปนท่ีประจักษสงผลใหเกษตรกรในชุมชนใหความสนใจในการเปลี่ยนนารางใหเปนนาขาวเพ่ิมข้ึน

และคณะกรรมการ ศบกต. ตองการใหโครงการนี้เปนโครงการท่ียั่งยืน คือ เม่ือ ศบกต. เลิกทําแลวเกษตรกรยังคง

ปลูกขาวตอไป 

 จุดถายทอดเทคโนโลยีวิสาหกิจชุมชนดอกไมใบยางพารา วิทยากร คือ นางชวน 
สุราตะโก และนางซุน จันทโร กลุมนี้ตั้งข้ึนเม่ือป 2519 โดยมีเจาหนาท่ีเกษตรอําเภอริเริ่มใหแมบานสวนใหญท่ีมี
อาชีพทําสวนยางพาราและสวนผลไมรวมกลุมกัน เริ่มแรกตัดเย็บเสื้อผา ทําผาพันคอ แปรรูปและถนอมอาหาร 
ตอมาไดริเริ่มการทําดอกไมใบยางพาราข้ึนในป 2536 โดยมีหนวยงานศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 11 
สนับสนุนดานวิชาการ และใหออกรานจัดจําหนายสินคาโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ และมีงบประมาณสนับสนุน
จางครูมาสอนเพ่ิมทักษะใหกับชาวบานตอมาไดมีหนวยงานตางๆ เขามาสนับสนุนมากข้ึน ไดแก เกษตรอําเภอ 
พัฒนาชุมชน อุตสาหกรรม พาณิชยจังหวัด และสหกรณจังหวัดเขามาชวยเหลือใหออกรานตามงานตางๆ ปจจุบัน
ผลิตภัณฑของกลุมเปนท่ีรูจักของลูกคาท่ัวไป รวมท้ังเปนแหลงศึกษาดูงานของผูสนใจท้ังภายในและภายนอกชุมชน 

 จุดถายทอดเทคโนโลยีสมโอหอมหาดใหญ วิทยากร คือ นางบุญชิต รัตนพันธ เปนจุด
ถายทอดเรื่องการดูแลรักษาสมโอ การตัดแตงก่ิง การเพ่ิมผลผลิต และการผลิตปุยอินทรียใชในสวนสมโอ การ
ปราบศัตรูพืชโดยใชน้ํายาปุยหมักสมุนไพร นางชนัญชิดา หนูสีคง เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร กลาววา “การให
ความรูแกเกษตรกรท่ีปลูกสมโอในเรื่องการตัดแตงกิ่ง เพ่ือใหผลผลิตมีคุณภาพดี โดยพยายามชักชวน
เกษตรกรท่ีตองการเปล่ียนสวนสมโอมาเปนสวนยางพาราใหเขารวมอบรม” เพ่ือใหเกษตรกรรักษาสวนสมโอ
หอมหาดใหญ ซ่ึงถือวาเปนของดีท่ีเปนเอกลักษณของอําเภอหาดใหญไวใหยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

นารา้ง นาขา้ว 



๓๒ 

  
 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน วิทยากร คือ นางศิริรัตน  แจงวิชา เปนจุด

ถายทอดท่ีเคยไดรับรางวัลดีเดนประเภทไรนาสวนผสม ศูนยกลางการสาธิตการใชไสเดือนฝอย และการตอเชื้อรา 
ไตรโคเดอรมา มีการปลูกไมผลหลายชนิดไวในสวน เชน ทุเรียน มังคุด ลองกอง สมแขก และสมุนไพร เปนตน
นอกจากนี้มีบอเลี้ยงปลาหลายชนิดทําใหมีผลผลิตหมุนเวียนเก็บขายไดตลอดถึงแมในภาวะท่ีเศรษฐกิจตกตํ่าก็ยัง
อยูได เพราะมีรายไดทุกวันโดยมีรายจายเทาท่ีจําเปน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จุดถายทอดการผลิตปุยอินทรีย เคมี วิทยากร คือ นายดนัย เรืองกูล  ไดรับ
งบประมาณจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย (วว.) ไดจากการประสานงานของบประมาณจากสํานักงาน
เกษตรอําเภอหาดใหญ  มีวัตถุประสงคเพ่ือลดรายจาย และใหเกษตรกรผลิตปุยใชเองอยางยั่งยืน ปจจุบันทําไมทันขาย 

 จุดถายทอดการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ (หมอดินอาสา) วิทยากร คือ นายนิวัฒน 
เนตรทองคํา เปนจุดถายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดินสงเสริมการใชปุยอินทรียชีวภาพ เพ่ือรณรงคใหเกษตรกร
นําเศษวัสดุเหลือใชมาเพ่ิมมูลคาและลดรายจายในครัวเรือน  
 

 

 

 

 

 เนื้อหาในการถายทอดเทคโนโลยี 
 การดําเนินงานถายทอดเทคโนโลยีมีการจัดเนื้อหา(ความรู)ตามความตองการของเกษตรกร กรณี

ตัวอยาง การถายทอดเทคโนโลยียางพารา มีการคัดเลือกเกษตรกรท่ีสนใจจากแตละหมูบาน คือ คนท่ีกรีดยางไม
เปน คนท่ีวางงาน และประสานขอสนับสนุนงบประมาณจากอบต.ทุงตําเสา เพ่ือจัดเตรียมสถานท่ี เอกสารตางๆ 
ในการฝกอบรม ในป 2551 ดําเนินการฝกอบรมเปดกรีดยางพารา จํานวน 1 รุน 20 คน ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก อบต. ทุงตําเสา เปนเงิน 33,700 บาท นอกจากนี้ ในการจัดการเรียนรูมุงเนนใหเกษตรกร/ชุมชน 
สามารถพัฒนา/สรางความรูท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชน ในบางกรณีสามารถพัฒนาผลิตภัณฑจนเปน

สม้แขก 



๓๓ 

 
 
เอกลักษณของชุมชน กรณีตัวอยาง กลุมวิสาหกิจชุมชนทําสมแขกท่ีสามารถคิดคนวิธีการสกัดยางสมแขกออกกอน
นํามาผลิตเปนชาสมแขกท่ีปราศจากยางจนเปนผลิตภัณฑท่ีมีชื่อเสียงของวิสาหกิจชุมชน 

 
 การประสานงาน คณะกรรมการบริหาร ศบกต. ประสานงานกับภาคีท้ังภายในกรมสงเสริมการเกษตร

และภายนอกกรมสงเสริมการเกษตร ท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ ท่ีไมเปนทางการก็ใชความสัมพันธ
สวนตัวในการประสานงานซ่ึงประธาน ศบกต. กลาววา “ผมรูจักใครก็จะโทรศัพทติดตอใหมาชวยงานของ 
ศบกต. หรือใชวิธีสอบถามคนใน ศบกต. ท่ีรูจักใครก็ใหชวยติดตอให” ทําให ศบกต. ทุงตําเสามีภาคีเครือขายใน
การดําเนินงานจากหลากหลายหนวยงาน เชน  

 ภาคีภายนอกกรมสงเสริมการเกษตร 

-  สํานักงานปศุสัตวอําเภอ สนับสนุนการฝกอบรมการเลี้ยงไก หมู 5 
-  สถานีอนามัยบานหินผุด สนับสนุนการถายทอดความรูเรื่องอนามัยแกผูสูงอายุ 

-  โรงเรียนบานหินผุด สนับสนนุการฝกการทําปุยหมักเพาะถ่ัวงอกแกยุวชน 
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย เพ่ือผลิตปุยอินทรียเคมี 

 ภาคีภายในกรมสงเสริมการเกษตร 
-. ศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา เชิญวิทยากรมาถายทอดความรูการผลิตไสเดือนฝอยและการใช

เชื้อราไตรโคเดอรมาในสวนทุเรียน   

- สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ศึกษาดูงานการปลูกขาวสังขหยด 

 

 

  การใหบริการทางการเกษตรเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของกรมสงเสริมการเกษตร   ซ่ึงเจาหนาท่ี

สงเสริมการเกษตรตองเอ้ือให ศบกต. มีระบบการใหบริการในพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ ศบกต.ทุงตําเสามีรูปแบบ

การใหบริการและประชาสัมพันธ ดังนี้ 

 รูปแบบการใหบริการของ ศบกต.ทุงตําเสา 
- ศบกต. สัญจร เดือนละ 1 ครั้งตอหมูบาน รวม 10 หมูบาน มี อบต.รวมกับ คณะกรรมการ

บริหาร ศบกต. เขาไปใหบริการในหมูบาน เพ่ือใหบริการแกเกษตรกรและแกปญหา     แกเกษตรกร  สถานท่ี

ใหบริการข้ึนกับความสะดวกของแตละหมูบาน  โดยไมไดใชงบประมาณในการดําเนินงาน แตใชศักยภาพในดาน

ความรูความสามารถของคณะกรรมการบริหาร ศบกต. เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร และการสนับสนุนของ อบต. 

โดยนักวิชาการสงเสริมการเกษตรถายทอดความรูดานวิชาการและรับปรึกษาปญหาผลผลิตดานการเกษตร สวน

อาสาสมัครเกษตร ซ่ึงเปนคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ใหบริการเกษตรกรเรื่องการฉีดวัคซีน ผสมเทียมโค 

กระบือ คุมกําเนิดสุนัข และแมว เปนตน  นอกจากนี้มีการแจกเมล็ดพันธุผัก ตนมะละกอ ตนมะเขือ เมล็ดผักบุง 

เพ่ือใหเกษตรกรนําไปปลูก ซ่ึงรูปแบบการใหบริการ ศบกต. สัญจรเปนรูปแบบท่ีเกษตรกรใหการตอบรับเปนอยางด ี

เนื่องจากเกษตรกรไดรับความสะดวก  

  - การใหบริการ ณ ท่ีทําการ ศบกต.ทุงตําเสา  โดยมีคณะกรรมการบริหาร ศบกต. 

ผลัดเปลี่ยนกันมาประจําท่ี ศบกต. วันละ 3 คน และมีเบอรโทรศัพทใหติดตอในกรณีท่ีเกษตรกรไมสะดวกท่ีจะมา

ท่ี ศบกต. หรือมีเรื่องดวน เกษตรกรจะโทรตามคณะกรรมการบริหาร ศบกต. คือ  หมอดินอาสา ปศุสัตวอาสา  

เม่ือไดรับโทรศัพทจากเกษตรกรจะเขาไปหาเกษตรกรในพ้ืนท่ีทันที หรือใหคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ชวย

การใหบ้รกิารและเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์
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ติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีใหมาสนับสนุนวิทยากรเรื่องการทําปุย การกําจัดศัตรูพืช นอกจากนี้ท่ีทําการ 

ศบกต. มีเอกสาร ขอมูลขาวสารดานการเกษตรจากกรมสงเสริมการเกษตรและหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

ใหบริการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การพยากรณและเตือนภัย 
 

   - คณะกรรมการบริหาร ศบกต. จัดใหมีฝายรับผิดชอบเกี่ยวกับการแจงขาวเตือนภัยแก

เกษตรกรท้ัง 10 หมูบาน เม่ือเจาหนาท่ีไดรับขอมูลจากจังหวัดแลวมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต. 

มอบหมายใหผูรับผิดชอบดานพยากรณการเตือนภัยแจงใหเกษตรกรทราบภายใน 24 ชั่วโมง ในกรณีท่ีมีภัยตางๆ 

ในหมูบาน คณะกรรมการบริหาร ศบกต. แจงขาวมายังเจาหนาท่ีระดับตําบลเพ่ือแจงไปยังสํานักงานเกษตรอําเภอ

หาดใหญ เชน ในป 2550 เกิดพายุตนยางพาราหักโคน เม่ือเดือนมิถุนายนและภัยจากไฟไหมสวนยางพารา หมูท่ี 7  

 - การชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติจากภัยศัตรูพืช สัตว และประมง เม่ือเกษตรกร

ประสบภัยธรรมชาติ คณะกรรมการบริหาร ศบกต. จะตองตรวจสอบความถูกตอง จากนั้นเจาหนาท่ีสงเสริม

การเกษตรลงไปตรวจสอบในพ้ืนท่ี บางครั้งตองเดินไปสํารวจในแปลงของชาวบานเพ่ือรายงานมายังอําเภอเพ่ือให

ความชวยเหลือแกเกษตรกร โดยจายเปนคาชดเชยความเสียหายซ่ึงมีการกลั่นกรองอยางรอบคอบตามระเบียบของ

ทางราชการ โดยผานคณะกรรมการบริหาร ศบกต. 

 ประโยชนท่ีเกษตรกรไดรับจากการใหบริการของ ศบกต. ทุงตําเสา 

- เปนจุดศูนยกลางในการใหคําปรึกษาดานอาชีพ การเกษตร การตรวจวิเคราะหดิน การ
ตรวจสอบสารพิษตกคาง (ในอนาคต) การผสมเทียม โดยคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  

- ไดรับขอมูลการพยากรณการเตือนภัยระบาด ภัยธรรมชาติ 

- เปนแหลงเรียนรูท่ีถูกตองและเหมาะสมเปนสถานท่ีใหเกษตรกรมารวมประชุมเพ่ือปรึกษา
ปญหา มีการวิเคราะหปญหาชุมชน โดยคณะกรรมการบริหาร ศบกต. รวมกับผูนําชุมชน และประชาชนท่ัวไป 

  ชองทางเผยแพรประชาสัมพันธ 
- เสียงตามสาย โดยเผยแพรขอมูลขาวสารของ ศบกต. ใหประชาชนทราบทางหอกระจายขาว 

วิทยุชุมชน 95.0 MHz  นิทรรศการ และการออกหนวย อบต. รวมกับ ศบกต. ถายทอดทุกป 



๓๕ 

  
- การออกหนวย ศบกต. สัญจร ในป 2551 เริ่มวันท่ี 13 พฤษภาคม 2551 ณ บานทุงเลียบ 

หมูท่ี 1 และ ศบกต. มีการแจกพันธุมะละกอเพ่ือใหเกษตรกรนําไปปลูกบริเวณบานเปนการสรางแรงจูงใจให

เกษตรกรสนใจมารับบริการและทําการเกษตร 

- วารสาร/แผนพับ 

  - จุดถายทอดความรูท้ัง  6 จุด ใชเปนสถานท่ีดูงานของท้ังภายในและภายนอกชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เคล็ดลับความสําเร็จในการดําเนินงาน ศบกต. ทุงตําเสา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

จากการดําเนินงานพัฒนาการเกษตรของ ศบกต. ทุงตําเสาและเกิดผลสําเร็จของงานพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ี

เปนอยางดี มีองคประกอบท่ีนําไปสูความสําเร็จใน 2 ดานหลักๆ คือ คณะกรรมการบริหาร ศบกต. และเจาหนาท่ี

สงเสริมการเกษตร 

 1. คณะกรรมการบริหาร ศบกต.  การท่ีคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ไดรับการยอมรับจากสวนตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานจึงไดรับความรวมมือ และการสนับสนุนเปนอยางดีสามารถบริหารงานของ ศบกต.  

ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดจากกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ท่ีใชการมีสวนรวม

ในการคิด วางแผน กําหนดเกณฑ และการคัดเลือก โดยภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก อบต. คณะกรรมการ

บริหาร ศบกต. ชุดเดิม เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร และชุมชน ทําใหคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ชุดใหมไดรับ

การยอมรับจากทุกภาคสวน รวมท้ังเกณฑสําคัญท่ีใชพิจารณา คือ ความมีจิตอาสา เสียสละ และความสมัครใจของ 

เจาตัว ทําใหไดคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ท่ีมีคุณภาพ ตระหนักในบทบาทหนาท่ี สามารถผลักดันงานตาม

ภารกิจของ ศบกต. ไดอยางแทจริง  

  การส่ือสารปฏิสัมพันธท่ีดีภายในคณะกรรมการบริหาร ศบกต. และระหวาง ศบกต.กับภายนอก พบวา ใน

ทีมของคณะกรรมการบริหาร ศบกต. มีการเรียนรูและทํางานรวมกันเปนทีมผานกิจกรรมของ ศบกต. ท่ีสามารถ
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สรางปฏิสัมพันธภายในไมวาจะเปนกิจกรรม ศบกต.สัญจร การมอบหมายงานโดยมีเจาภาพรับผิดชอบในแตละ

ภารกิจและสรางทีมในการทํางาน การประชุมรวมเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน วางแผนและแกปญหาอยาง

ตอเนื่องสมํ่าเสมอ ท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เปนการเสริมสรางปฏิสัมพันธและการทํางานเปนทีม 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหาร ศบกต. ยังสามารถเชื่อมโยงกับองคกรหรือภาคีภายนอก ซ่ึงรวมท้ังเครือขาย (ชุมชน

อ่ืนๆ) ไดเปนอยางดี รวมท้ังไดรับการสนับสนุนทางดานวิชาการและงบประมาณท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเกษตร

ในชุมชน 

 

 การจัดระบบในการบริหารจัดการงานของ ศบกต. โดยคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ไดกําหนด

กระบวนการในการทํางานท่ีใหความสําคัญกับกรรมการบริหารทุกคนและสามารถดึงศักยภาพของกรรมการมาใช

ประโยชนไดอยางเต็มท่ี  ท้ังในกรณีการมอบหมายงานตามภารกิจ 9 ดานท่ีมีเจาภาพ    ในการดําเนินงานโดยใหแตละ

คนเลือกตามท่ีตนเองถนัดเพ่ือเปนแกนในการดําเนินงานดานนั้นๆ  หรือในกรณีของการประสานงานกรรมการทาน

ใดท่ีมีความสัมพันธท่ีดีกับภาคสวนใดก็จะเปนแกนในการประสานเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ ศบกต. เปนตน 

2. เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร ผูรับผิดชอบตําบลมีความทุมเทและตั้งใจสูงในการพัฒนางานในพ้ืนท่ี

และใหความสําคัญกับกลไกของ ศบกต. โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการบริหาร ศบกต. เริ่มตั้งแตกระบวนการ

คัดเลือกเพ่ือใหไดตัวแทนท่ีแทจริงของชุมชน ทุกภาคสวนใหการยอมรับในการบริหารจัดการงานตามภารกิจ การ

พัฒนาใชกระบวนการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ในการรวมกันคิด/วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติ

และสรุปบทเรียนรวมกัน ท้ังในแงมุมของวิชาการ เชน กรณีโครงการเปลี่ยนนารางเปนนาขาวท่ีคณะ

กรรมการบริหาร ศบกต. ไดตกลงรวมกันท่ีจะเปนผูริเริ่มดําเนินการจัดทําแปลงเรียนรูเองเพ่ือพัฒนาดานวิชาการ 

และในแงมุมการบริหารจัดการโครงการนี้ คณะกรรมการบริหาร ศบกต. ไดคิดหาวิธีการ/ประสานงานเพ่ือใหมีการ

ขยายผล รวมถึงการบริหารงานอ่ืน ๆ เชน การบริหารงานของ ศบกต. ก็ดําเนินการในลักษณะการมีสวนรวม และให

ความสําคัญกับคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ซ่ึงเปนมิติในการคิดและการปฏิบัติของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรท่ีให

ความสําคัญและใชกลไกของ ศบกต. ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ีอยางแทจริง นอกจากนี้

เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรสามารถดําเนินงานในฐานะของผูประสานท่ีสามารถประสานความรวมมือจากภาคี

ตางๆ ไดเปนอยางดี 
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แผนผังสรุปการถอดบทเรียนการดําเนินงาน ศบกต. ทุงตําเสา อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร 

- ตั้งใจจริง เสียสละ ทํางาน    
  เพ่ือสวนรวม 

- ใหความสําคัญกับ  
   คณะกรรมการ ศบกต. 

- สามารถประสานงานกับภาคี
ท่ีเก่ียวของเก่ียวของไดเปน
อยางดี 

คณะกรรมการบริหาร ศบกต. 

- กระบวนการคัดเลือกอยางมี
สวนรวม จึงไดคนท่ีมีจิตอาสา 
เสียสละเพ่ือสวนรวม 

- มีการสื่อสารและสราง  
  ปฏิสัมพันธท่ีดี 
- การเชื่อมโยงการทํางานกับ

ชุมชน/รับฟงความคิดเห็น
และชวยเหลือแกปญหา
การเกษตรในพ้ืนท่ี 

- การจัดหาเครือขายในการ
ทํางานรวมกับ ศบกต. โดย
ใหคณะกรรมการ ศบกต. 
เปนเจาภาพดําเนินงานและ
หาทีมงานทํางานในแตละ
ภารกิจ 

- การทํางานสอดคลองกับวิถี
ชีวิตของชุมชน 

 

เคล็ดลับความสําเร็จ 

บริบทชุมชน 

• คนในชุมชนเรียนรูจากภูมิปญญาและเทคโนโลยี
ใหมๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนของตนเอง 
• คนในชุมชนมีความเสียสละ ทํางานเพ่ือสวนรวม 
และมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน  
• ผูนําชุมชนใหความสําคัญกับการเกษตร และให
การสนับสนุนการดําเนินงานท่ีเกิดประโยชนตอ
ชุมชน เพ่ือใหเกษตรกร/ชุมชนพ่ึงพาตนเองได 

 

 

การบริหารจดัการขอมูล 

• เนนการมีสวนรวมของ

คณะกรรมการบริหาร ศบกต. 

และชุมชนรวบรวม ปรับปรุง

ตรวจสอบ และนําไปใช 

การจดัทําและบูรณาการแผน 

• ใชกระบวนการมีสวนรวมของ

ชุมชนโดยผานเวทีประชาคมของ

หมูบาน ตําบล และนําเขาสภา 

อบต. 

การจดัการเรียนรู/การถายทอดเทคโนโลย ี

• คณะกรรมการบริหารศบกต.สนใจเรียนรู/

คนหาขอมูลใหมๆ เพ่ือพัฒนางานในชุมชน 

• การสรางเครอืขายเรียนรู/ถายทอด

เทคโนโลยี โดยอาสาสมัครเกษตร 

การบริการ/

ประชาสัมพันธ 

• ใชวิธกีาร ศบกต. สัญจร 

เปนการใหบริการทีเ่ขาถึง

เกษตรกร 

• คณะกรรมการ ศบกต.   
เต็มใจใหความชวยเหลือ/
บริการเกษตรกรเปนอยาง

 

กลไกขับเคลื่อนงาน 

ศบกต.ทุงตําเสา 



๓๘ 

  
เบื้องหลังความสําเร็จ 

  การทํางานเปนทีม ระหวางกองแผนงาน สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี 
และ กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร  เริ่มจากการไดรับคําสั่งจากอธส.ให
ไปถอดบทเรียนการดําเนินงานของศบกต.ทุงตําเสาจึงไดมีการเตรียมการกอนลงพ้ืนท่ี 
เพ่ือหาประเด็นท่ีจะพูดคุยกับ ศบกต. ประมาณ 3 ครั้ง  กอนลงพ้ืนท่ีแบงงานกันทํา 
ระหวางทีมงาน คือ ซักถาม 2 คน จดบันทึกละเอียด 1 คน พรอมอัดเสียง และจับ
ประเด็นดวย mind map 1 คน 

 

 สวนประเด็นท่ีจะเขียนแบงกันหลังจากท่ีออกจากพ้ืนท่ีแลว ครั้งตอไปนาจะแบงประเด็นท่ีจะเขียนกันกอน
ลงพ้ืนท่ี เพ่ือสามารถเตรียมการซักถาม จดบันทึกไดตรงประเด็นมากข้ึน  

 ขอสังเกต ในการจดบันทึก ควรโนตคําพูดท่ีสําคัญ ๆ ไววาใครเปนผูพูด หรืออัดเทปไว    
 

 บรรยากาศในเวทีการถอดบทเรียน ในวันแรกดําเนินงานท่ี ศบกต. มีคณะกรรมการบริหาร ศบกต. 
เขารวมเวทีจํานวนมากจึงมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน บรรยากาศคอนขางดีไมซีเรียสมากนัก แตในวันท่ี 2 เปนเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเจาหนาท่ีของสํานักงานเกษตรอําเภอซ่ึงมีการพูดคุยซักถามเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร
ระดับตําบล (นางชนัญชิดา หนูสีคง) คอนขางมาก ทําใหบรรยากาศคอนขางซีเรียส ตองหยุดพักบางแลวคอยมาคุย
กันตอ  

 

 

 

 

 

 เทคนิคการเขียน หลังจากออกจากพ้ืนท่ีควรรีบเขียนทันที เพราะยังจําเรื่องราวไดอยู และอยาคิดวาการ
เขียนครั้งแรกแลวจะตองดีท่ีสุด ถาคิดอยางนี้มักจะยากท่ีจะเริ่มตนจรดปากกา ดังนั้นเขียนรางท่ี 1 ออกมาใหได
กอนแลวการแกไขในครั้งตอ ๆ ไปก็ไมใชเรื่องยากแลว  จากประสบการณในการถอดบทเรียนครั้งนี้ ทุกคนก็
กลับมาเขียนรางท่ี 1 ก็ออกมา 4 คน 4 สไตล สุดทายแลวคงตองปรับใหเปนสไตลเลาเรื่อง เพ่ือใหคนอานไม
เครียด คือ ไดท้ังความรูและความรูสึกดวย (แตคนเขียนเครียด)  ยังไมรูวางานนี้จะตองแกไขก่ีรอบ  

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

  
โจทยถอดบทเรียนการดําเนินงานพัฒนาการเกษตรของ ศบกต. ทุงตําเสา อําเภอหาดใหญ         

จังหวัดสงขลา 
 1. การใช ศบกต. เปนกลไกในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได
อยางไร 
 2. การประสานและบูรณาการการทํางานท่ีดีระหวาง ศบกต. และ อบต. มีแนวทางและวิธีการอยางไร 
 

ประเด็น วิธีการ 
1. ขอมูลพ้ืนฐานตําบล        - เศรษฐกิจ/สังคม/ชีวภาพ 
    ขอมูลพ้ืนฐาน อบต.        - จํานวนสมาชิก 

- โครงสราง 
- งบประมาณ 

 ขอมูลมือ 2 จาก อบต. และเจาหนาท่ีฯ 

2. การบริหารงานของ อบต. ในดาน 
 องคกร 
 แผน 
 งบประมาณ 

สนทนากลุม 
 Focus group ท่ี ศบกต.  
 ดูงานในพ้ืนท่ี 

3. การบริหารงานของ ศบกต. 
 กระบวนการทํางาน 
 การบริหารศบกต. 
 การบริหารงาน 4 ดาน ตามระบบสงเสริม 

(ขอมูล แผน การบริการ และการถายทอดเทคโนโลยี) 

สนทนากลุม 
Focus group ท่ี ศบกต. 

 
หมายเหตุ แนวทางการพูดคุยในแตละประเด็น คือ 
  1. การปฏิบัติ 
    กระบวนการ/วิธกีาร/เทคนิค 
    การสนับสนุน 
    การเชื่อมโยงงาน 
    บทบาทของผูเก่ียวของ 
  2. ผลท่ีเกิดข้ึน 
    ปจจัยท่ีทําใหสําเร็จ 
    ปญหา/อุปสรรค/การแกไข 

 ตัวอยางท่ีเห็นเปนรูปธรรม 
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๔๑ 

 
ท่ีปรึกษา 
 
นายสมชาย ชาญณรงคกุล  อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 
นายสําราญ สาราบรรณ  รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ฝายวิชาการ 
นายวุฒินัย ยวุนานนท  ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 
 
เรียบเรียง 
 
น.ส.ปริญญารัตน ภูศิร ิ  ผูอํานวยการกลุมวิจัยดานสงเสริมการเกษตร  

กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 
นายวิศรุต ตุยรักษา   นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ 

กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 
นายธีรภัทร คุมครอง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ 

กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 
น.ส.วิไลพร ชวศรี   นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ 

กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 
 
ปก 
 
น.ส.วิไลพร ชวศรี   นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ 

กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 
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