
กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร

พฤศจิกายน 2562

การขยายผลงานวิจัยสูเกษตรกร



1. สรุปการขยายผลงานวิจัยสู ศพก. ป 2562

เขต พืช พ้ืนที่ดําเนินการ ประเด็นการขยายผล แหลงที่มางานวิจัย

1 ขาว 9 จังหวัดภายในเขต
การใช Plant Growth Promoting Rhizobacteria 

(PGPR2) เพื่อเพิ่มผลผลิตในนาขาว
กรมวิชาการเกษตร

2 ขาวโพดฝกออน
อ.ทามะกา 

จ.กาญจนบุรี
การทดสอบการปองกันกําจัดหนอนกระทูขาวโพด

ลายจุดในขาวโพดฝกออน
กรมวิชาการเกษตร

3 มันสําปะหลัง

อ.อรัญประเทศ 

อ.วังนํ้าเย็น 

อ.คลองหาด 

จ.สระแกว

การทดสอบพันธุมันสําปะหลังในพื้นท่ีจังหวัดสระแกว กรมวิชาการเกษตร

4 ผัก
อ.ภูผามาน

จ.ขอนแกน

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสงเสริมและถายทอด

เทคโนโลยีเพื่อลดการใชสารเคมีของเกษตรกร โดย

กระบวนการมีสวนรวมตลอดหวงโซอุปทาน

กรมสงเสริมการเกษตร

5 ทุเรยีน
อ.กรงปนัง

จ.ยะลา
การปองกันกําจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนโดยวิธี

ผสมผสาน
ถอดบทเรียนจากผูรู

6 ลําไย อ.เมือง จ.ลําพูน การบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อผลิตลําไยนอกฤดู
ขยายผลและขับเคล่ือน

ความรวมมือกับ มจ.



สรุปรูปแบบการขยายผลงานวิจัยสู ศพก. ป 2562



แหลงที่มาของงานวิจัย/

งานวิชาการ
การคัดเลือกงานวิจัย

การคัดเลือก

เกษตรกร/ศพก.
ผลลัพธ

 1 เขต ทุกจังหวัด

 1 จังหวัดทุก ศพก.

 1 จังหวัด 1 ศพก.
แ

• งานวิจัยจาก 

กษ. กวก. 

• MOU กับ

มหาวิทยาลัยใน

พ้ืนที่

แ

แ

แ
• หัวไวใจสู/มีความ

พรอมเรียนรูสิ่งใหม

• เกษตรกรตนแบบ

• เกษตรกรเลือกเรา

• เลือกเกษตรกร

ที่ทําดวยตนเอง

• จิตอาสา

• รวมกับนักวิจัย
แ

แ

• ถอดบทเรียน

• Action 

Research

แ

• ปรึกษาทีมงานในกลุม

ยุทธศาสตร

• ปญหาของพืช

เศรษฐกิจหลักในพ้ืนที่

• ปญหาของเกษตรกร

• คัดเลือกจากงานที่

เกิดผลตอเกษตรกรใน

วงกวาง

• ประธาน ศพก. เลือก

 ใชงาน FD

สาธิตผล

 ประยุกต

งานวิจัยใหงาย 

แกปญหาของ

เกษตรกรได

 แปลงทดสอบ

 ขยายผลตอไปบูรณาการ

• ศพก.

• ศพก.เครือขาย



ปจจัยท่ีเก่ียวของในการขยายผลงานวิจัยสูเกษตรกร

เทคโนโลยี

- ประยุกตใหเหมาะกับ

บริบทพ้ืนที่

- ไมแพง

- เห็นผลเร็ว

เกษตรกร

- เปรียบเทียบความรู

ประสบการณเดิมกับส่ิงใหม

- อยาละเลยวิธีการของ

เกษตรกร

- การเก็บขอมูลงาย ๆ ใน

กระดาษ A4 1 แผน

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร

จังหวัด

- คนหาปญหาของเกษตรกร 

- รวมเก็บขอมูล 

เขต

- ประสานความรวมมือกับนักวิจัย 

ทั้งเร่ืองวิชาการ งบประมาณ

- ความสัมพันธที่ดี

- ติดตาม นิเทศงาน

เขต+จังหวัด+เกษตรกร

- เขต  จังหวัดรวมกันประยุกต

งานวิจัยเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่

- เก็บขอมูลความพึงพอใจรวมกัน

นักวิจัย/นักวิชาการ

- เขาใจเกษตรกร

- ใชภาษางาย ๆ
ขอจํากัด

- ชวงเวลาไมเหมาะสมกับ

ฤดูกาลผลิต



รูปแบบสงเสริมกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมสูเกษตรกร ป 2563



2. ตัวอยาง การขยายผลงานวิจัยสู ศพก./แปลงใหญ 
รวมกับ สวก. ป 2559-2562



ถายทอดเทคโนโลยีการใชปุย

ชีวภาพเพ่ือลดตนทุนการผลิต

ขาว (PGPR2) 

หาอาสาสมัครในการ

ทดลองทําแปลงทดสอบ

ป 2559-2560 ป 2561

ทดลองทํา

แปลงทดสอบ

T1 ใชปุยเคมีแบบปกติ

T2 ใชปุยเคมีแบบปกติ + ปุยพีจีพีอาร

T3 ใชปุยเคมีลดลง 25 % + ปุยพีจีพีอาร

เก็บรวบรวมขอมูล และ

บันทึกผล

โดยเกษตรกร

คืนขอมูลสู

เกษตรกร

กลุมเปาหมาย : ศพก./แปลงใหญอําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ประชาสัมพันธ

งานวิจัย

วิเคราะห 

และสรุปผล

1. การทดสอบเทคโนโลยีการใชปุยชีวภาพเพ่ือลดตนทุนการผลิตขาว โดย ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจง กรมวิชาการเกษตร



2. การบรหิารจัดการเทคโนโลยเีพื่อผลิตลําไยนอกฤดูในพื้นท่ีภาคเหนือของประเทศไทย ระยะท่ี 1

โดย ผศ.พาวิน มะโนชัย มหาวิทยาลัยแมโจ

ปุย
 P

GP
R

มะ
มว

ง
ลํา

ไย

จุดเดน

- ตนแบบการถายทอดและสงเสริม

การผลิตลําไยนอกฤดูในพ้ืนทีท่ี่มี

ศักยภาพ

- พัฒนากลุมเกษตรกรใหเขมแข็ง 

- พ้ืนที่การผลิตลําไยนอกฤดูเพ่ิมข้ึน

- ผลผลิตมีคุณภาพดี ไดเกรดผล AA 

และ A รวมกันถึง 80%

กลุมเปาหมาย : ป 2561 จํานวน 2 จุด

1) กลุมผูปลูกลําไยแปลงใหญ ตําบลดอนเปา อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม

2) กลุมผูปลูกลําไยแปลงใหญ ตําบลศรีบัวบาน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

ป 2562 จํานวน 3 จุด

1) แปลงใหญลําไย อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

2) แปลงใหญลําไย ตําบลศรีถอย อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย

3) แปลงใหญลําไย ตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวดัตาก

ป 2563 จํานวน 3 จุด

1) แปลงใหญลําไย ตําบลหวยยางชุม อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

2) แปลงใหญลําไย อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน

3) กลุมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลาํไย ตําบลแดนชุมพล อําเภอสอง จังหวัดแพร



กิจกรรม(Activity) กระบวนการ (Process) ผลท่ีเกิด (Output)

1. การถายทอดเทคโนโลยี 1) อ.พาวิน มะโนชัย นักวิจัยเปนผูถายทอด

เทคโนโลยี โดย

- การบรรยาย “เทคโนโลยีการผลิตลําไย

คุณภาพ/ลําไยนอกฤดู” 

- การสาธิตและฝกปฏิบัติ “การตัดแตงก่ิงและ

ตัดแตงชอผล”

2) นักสงเสริมการเกษตร จัดกระบวนการเรียนรู 

Focus group “การปฏิบัติของเกษตรกรผูปลูกลําไย”

1) เกษตรกรและนักสงเสริมการเกษตรได

เรียนรูองคความรู เทคโนโลยีการผลิตลําไย

คุณภาพ/ลําไยนอกฤดู จากงานวิจัย

2) รับทราบขอมูล “การปฏิบัติของ

เกษตรกรมีความแตกตางกับเทคโนโลยีของ

นักวิจัย”

2. การขยายผลงานวิจัยโดย

สงเสริมเกษตรกรในพ้ืนท่ี

นักสงเสริมการเกษตร จัดกระบวนการเรียนรู

ใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี โดยใชเกษตรกรตนแบบ 

ในแปลงใหญ และ ศพก.

เกษตรกรนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมไปปรับใช

Outcome: คุณภาพผลผลิตเกรด AA 

เพ่ิมข้ึน

Impact: เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน

การดําเนินงาน



สคิุริน
โมเดล

เกษตร
แปลงใหญ่

ไม้ผล

ภาคเอกชน

ภาค
วิชาการ

ภาครัฐ

แนวทางการดาํเนินงานปี 2562

บรษิทั รชิฟิลด ์เฟรช ฟรทุ จาํกดั 
รบัซ ือ้ผลผลติมงัคดุ เงาะ ทุเรยีน และ
ลองกอง ทีม่คีณุภาพ ใหร้าคาสงู และ
สง่ออกไปตลาดจนี

เมอืงผลไม ้ในทะเลหมอก

กลไกประชารฐั สง่เสรมิเศรษฐกจิในจงัหวดั
ชายแดนใต้

สวก. 
ม.เกษตร

กรมสง่เสรมิ
การเกษตร

กรมวชิาการเกษตร
จ.นราธวิาส



ยางชมุ
น้อยโมเดล

เกษตรกร
แปลงใหญ่

พริก

ภาคเอกชน

ภาค
วิชาการ

ภาครัฐ

แนวทางการดาํเนินงานปี 2562

บรษิทั ไทยเพรซเิดนทฟู์ดส ์จาํกดั (มหาชน)
รบัซ ือ้ผลผลติพรกิปลอดภยั เพือ่เป็นวตัถดุบิ
เคร ือ่งปรงุรสบะหมีก่ึง่สาํเรจ็รปู

พรกิปลอดภยั

กลไกประชารฐั เพิม่มูลคา่พรกิ สง่เสรมิการ
ผลติปลอดภยั

สวก. 
ม.ขอนแกน่

กรมสง่เสรมิการเกษตร
จ.ศรสีะเกษ



3. การบรหิารและจัดการความเสี่ยงเพื่อลดโรคแอนแทรคโนสของผลมะมวงนํ้าดอกไมสีทองเพื่อการสงออก

โดย รองศาสตราจารย ดร.สมศิริ แสงโชติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปุย
 P

GP
R

มะ
มว

ง
ลํา

ไย

สิ่งที่ตองคํานึง มีดังนี้

1) เกษตรกรควรฉีดสารเคมีคุมโรค 

ชวงกอนหอผล 60 วัน (ตามอัตราที่

แนะนํา) และหอผลดวยถุงคารบอน 

ซึ่งจะตองมัดข้ัวถุงใหถูกตอง 

2) ผูสงออกควรดําเนินการขนยาย

มะมวงโดยใชรถหองเย็น (อุณหภูมิ 

15 องศาเซลเซียส) และใชระยะเวลา

ในการขนยายสั้น เพ่ือลดโอกาสใน

การเกิดโรคแอนแทรคโนส



ป 2561 ป 2562 ป 2563

ระดมความคิดเห็นเพ่ือรวมจัดทําปฏิทิน

การดูแลรักษามะมวงสอดคลองกับบริบทของแตละพ้ืนท่ี

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการสงออก

สสจ. จัดทําโครงการตนแบบขยายผลงานวิจัยสูการบริหารจัดการ

มะมวงน้ําดอกไมสีทองเพ่ือการสงออก กรณีศึกษาแปลงใหญมะมวง 

3 จังหวัด

- ประชาสัมพันธ

- คัดเลือกกลุมเกษตรกร

- ถายทอดเทคโนโลยี

กลุมเปาหมาย : 1) แปลงใหญมะมวง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

2) แปลงใหญมะมวง อําเภอหนองบวัแดง จังหวัดชัยภูมิ 

3) แปลงใหญมะมวง อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรขีันธ 



สิง่ท ีฝ่ากไว้

 งานวิจัย/งานวิชาการ ชวยใหการ 
ทํางานบรรลุเปาหมายของ ศพก. 

 ลดภาระงานประจํา

 เปาหมายชีวิต เปาหมายงานสอดคลองกัน



3. รูปแบบสงเสริมกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมสูเกษตรกร ป 2563



ขั้นตอนดําเนินงาน กิจกรรมการขยายผลงานวิจัยตนแบบสู ศพก. เครือขาย แปลงใหญและสวนอื่น ๆ ป 2563

กรมสงเสริมการเกษตร

(กวพ.)

จัดทําคูมือ (ตค. – พย. 62)

จัดสรรงบประมาณใหพ้ืนท่ีเปาหมาย (ธค. 62 และ เม.ย. 63)

ติดตามประเมินผลหลังดาํเนินการ 6-12 เดือน (63 - 64)

สํานักงานสงเสริมและ

พัฒนาการเกษตร

สํานักงานเกษตรจังหวัดและ

อําเภอเปาหมาย

7. รายงานความกาวหนา และติดตาม นิเทศงาน (เม.ย 63, กย.63)

2. ประสานหนวยงานวิชาการและคัดเลือก ศพก. เปาหมาย (มค.63)

8. สรุปผลและจัดทํารายงาน (กย.63)

1. คนหาโจทยวิจัยจากเกษตรกร (ธค. 62)

3. ถายทอดเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม (มค.- กพ. 63)

4. วางแผนและจัดทําแปลงทดสอบเทคโนโลยี (กพ. – มีค. 63)

5. แลกเปลี่ยนเรียนรูการทําแปลงทดสอบเทคโนโลยี (เม.ย – กค. 63)

6. ถอดบทเรียน สรุปผลและคืนขอมูล (กค. – สค. 63)



4. ตัวอยาง 
งานวิจัยพรอมขยายผลของ กสก.

ป 2563
สงเสริมกระบวนการวิจัยแบบ

มีสวนรวมสูเกษตรกร 







5. งานวิจัยพรอมขยายผลของ 
สวก. ป 2563



งานวิจัยที่พรอมขยายผลในป 2563 นักวิจัย

ไมผล

1. การบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อผลิตลําไยนอกฤดูในพื้นท่ีภาคเหนือของประเทศไทย ระยะท่ี 1 : 

การเพิ่มมูลคาลําไยดวยเทคโนโลยี

ผศ.ดร.พาวิน มะโนชัย 

มหาวิทยาลัยแมโจ

2. การสงเสริมตนแบบการขยายผลงานวิจัยสูการบริหารจัดการความเส่ียงโรคแอนแทรคโนสของมะมวง

เพื่อการสงออก 

ดร.สมศิริ แสงโชติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3. ปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนสีกลีบเล้ียงของมังคุดและแนวทางแกไข ดร.ปยะมาศ โสมภีร ศูนยวิจัยพืช

สวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร

พืชผัก

4. การพัฒนาชุมชนตนแบบในการจัดการการผลิตพริกแหงปลอดภัยและผลิตภัณฑจากพริกแหง

ปลอดภัยเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

รศ.สุชีลา เตชะวงคเสถียร

มหาวิทยาลัยขอนแกน

5. การพัฒนาขยายผลระบบการผลิตพืชผักอินทรียในเขตปฏิรูปท่ีดิน ดร.แพรรวี เคหะสุวรรณ  สปก.

6. ลดการใชสารเคมีในการปลูกกะหลํ่าปลีในพื้นท่ีสูงจังหวัดตาก โดยการใชไสเดือนฝอยกําจัดแมลง

ศัตรูพืชและการปลูกพืชแบบผสมผสาน

นายวีรวัฒน นิลรัตนคุณ

กรมวิชาการเกษตร
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ไมดอก

7. ตนแบบการผลิตกลวยไมตัดดอกปลอดโรคไวรัส นายสิทธิศักดิ์ แสไพศาล

กรมวิชาการเกษตร

8. การใชฟองกาซ 1-MCP ขนาดไมโครและแผน 1-MCP ในการชะลอการเส่ือมสภาพหลังการเก็บเกี่ยว 

และยืดอายุปกแจกันดอกกลวยไมสกุลหวาย

ผศ.ดร.ณัฐชัย พงษประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี

9. การพัฒนากอนปลูกสําเร็จรูปสําหรับการผลิตกลวยไมตัดดอกสกุลหวาย ดร.ศุภธิดา อับดุลลากา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

10. การพัฒนาโรงเรือนกลวยไมสกุลหวายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสงออก ผศ.ดร.พัชรียา บุญกอแกว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

11. การใชไสเดือนฝอย Rhabditida เปนตัวควบคุมทางชีวภาพตอหอยทากศัตรูพืชในสวนกลวยไม ดร.เกรียง กาญจนวตี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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การจัดการน้ํา

12. การวิจัยและพัฒนาคุณภาพเคร่ืองสูบน้ําเพื่อเพิ่มสมรรถนะใหสูงขึ้นสําหรับภาคการเกษตร นายมานพ พิพัฒหัตถกุล

13. การพัฒนาการบริหารจัดการน้ําอยางเหมาะสมเพื่อปฏิรูปภาคการใชน้ําเกษตรกรรมของประเทศ

ไทย

ผศ.ดร.ภาณุวัฒน ปนทอง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ

ปาลมน้ํามัน

14. การผลิตปุยอินทรียอัดเม็ดจากทะลายเปลาปาลมน้ํามันผสมขนไก: กรณีศึกษา ชุมชนบานกูเล็ง 

หมู 2 ตําบลย่ีงอ อําเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส

ผศ.ซูไฮมิน เจะมะลี 

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

การแปรรูป

15. การสรางตูบมลูกแปงและการแปรรูปกมัมี่เยลล่ีจากขาวหมากผสมสมุนไพรเพื่อเปนขนมเพิ่มคุณคา

ทางโภชนาการและใชเปนผลิตภัณฑชุมชน

ผศ.ดร.อรุณ ชาญชัยเชาววิวัฒน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จ

เจาพระยา

16. การพัฒนาคุณภาพสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแมบานเกษตรกร

มะคาทรัพยทวีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต

นางมัณฑนา  นครเรียบ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



Thank You
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