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จัดเก็บองค์ความรู้ตามแผน KM
เทศกาลปีใหม่ไทย ได้ผ่านพ้นไปอีกหนึ่งรอบปี การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อน
ระดับเงินเดือนให้กับบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร ของครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ก็ผ่านช่วง
ระยะเวลาไปด้วยเช่นกัน ส่วนการดําเนินงาน KM ตามตัวชี้วัดในรอบ 6 เดือนแรก คณะทํางานการ
บริหารองค์ความรู้ได้รายงานผลงานและจัดส่งหลักฐานให้กับ กพร. แล้วด้วยเช่นกัน
การจัดเก็บองค์ความรู้ตามแผน KM ที่หน่วยงานย่อยในระดับกอง/สํานัก/เขตและจังหวัด
ได้ระบุรายชื่อขององค์ความรู้ที่นํามาใช้ในการดําเนินงานในปี 2554 นั้น ในขณะนี้ทีมงาน KM เขต และ
กรมฯ ได้ช่วยกันประมวลสรุปรายชื่อองค์ความรู้ตามแผน KM Action Plan ของหน่วยงานย่อยไว้เสร็จ
แล้ว รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 99 เรื่อง ซึ่งจะนํามาใช้ในการจัดเวที RW ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นระหว่างเดือน
พฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2554 โดยเขต 6 เขต เป็นเจ้าภาพหลัก โดยมีเป้าหมายเพื่อขอความ
ร่วมมือให้หน่วยงานย่อยต่าง ๆ ดําเนินการบันทึก/เขียนสรุปองค์ความรู้ตามรายชื่อที่ได้ระบุไว้ตามแผน
KM หลังจากนั้นก็นํามาจัดเก็บไว้ในคลังความรู้ของหน่วยงาน/องค์กร เช่น Website Doae K-center
เอกสาร VCD และอื่น ๆ ตลอดจนการนํามาถ่ายทอด แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงได้
ง่าย นําไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ซึ่งสิ่งดังกล่าวเป็นการรวบรวม จัดเก็บองค์ความรู้ก่อนดําเนินการตาม
แผน KM ที่ได้ระบุไว้

เรื่องการบริหารจัดการเพื่อปองกันกําจัดเพลี้ยแปงในมันสําปะหลังของสํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

คําถาม ที่เกิดขึ้นกับการดําเนินงานการจัดการความรูท ี่ไดปฏิบัติกนั มานั้นทําถูกหรือไมถูก จึงไดไป
คนหาตัวอยางของหนวยงานที่ไดปฏิบัติกันมาใหไดอานกัน โดยมีการเขียนเนื้อหาที่ไดจากการถอดบทเรียน
จากการใช KM เปนเครื่องมือ คือ เรื่องการบริหารจัดการเพื่อปองกันกําจัดเพลี้ยแปงในมันสําปะหลังของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา นั้น มีเปาหมายเพื่อคนหาแนวทางการดําเนินงานในการแกปญหาเพลี้ย
แปงมันสําปะหลังที่บรรลุผลของหนวยงานยอย การแลกเปลี่ยนเรียนรูจ ึงเปนวิธีการที่นาํ มาใชสําหรับถอดบทเรียนเจาหนาทีข่ องสํานักงานเกษตร
จังหวัดนครราชสีมาโดยใชเทคนิคการสนทนากลุม ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับ 1) การบริหารจัดการ ไดแก คน เงิน วัสดุอปุ กรณ การจัดการ (หนวยงาน/
ชุมชน/อื่น ๆ) 2) ปจจัยในการบริหารจัดการเพื่อปองกันกําจัดเพลี้ยแปงในมันสําปะหลังที่มีประสิทธิภาพ ไดแก เจาหนาทีส่ งเสริม
การเกษตร (คือ ทํางานเชิงรุก ทีมงาน เครือขาย เกษตรกรพึ่งพาตนเองได เปนตัวชี้วดั และใชฐานความรู) ชุมชน (คือ มีความ
สามัคคี จัดการความรู) และ 3) ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานของศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนและหมูบานตนแบบ ไดแก ปจจัย
ภายใน (คือ ผูนําเสียสละ เปนเครือญาติ) และปจจัยภายนอก (คือ โรงแปงมันสําปะหลัง ราคา)
(อานตอหนา 2)
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สังคม KM

ลานแลกเปลี่ยน...

ทราบขาวจากกองวิจัยฯ วา การจัดเวที RW ครั้งที่ 2 ที่
เกี่ ย วกั บ KM จะเน น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู โดยเฉพาะการ
แลกเปลี่ยนความกาวหนาในการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคและ
แนวทางแกไข ตลอดจนสนับสนุนใหมีการบันทึก/จัดเก็บความรู
และประสบการณของเจาหนาที่ที่ไดปฏิบัติงานตามแผน KM ที่
ไดกําหนดไว เพื่อใชเครื่องมือ KM ขับเคลื่อนงานสงเสริมโดย
ผานเวที RW
การประชุมคณะทํางานการบริหารองคความรู จาการ
ติดตามผลงาน KM ของหนวยงานยอยในรอบ 6 เดือน สวนใหญ
เขตจะเปนตัวกระตุนหลักในการสรางความสัมพันธ เชื่อมโยงงาน
กั บ จั ง หวั ด โดยเฉพาะการรวบรวม ประมวลสรุ ป ข อ มู ล ของ
จังหวัดภายในเขตของตนเอง ใหกับคณะทํางานการบริหารองค
ความรู ไดรับทราบในเวทีการประชุมคณะทํางาน ซึ่งทําไดดีมาก
เชื่อมโยงเครือขายการใช KM กับงานสงเสริมฯ ความ
เปนนามธรรมของคําวา KM มิไดสูญสลายไปกับกาลเวลา มีเพียง
คําถาม/ ขอสงสัยที่เริ่มลดนอยลงไป เพราะการใช KM ในขณะนี้
สังคมของผูใช KM เปนผูตอบคําตามใหกับสวนรวมขององคกร
อยูที่วา... เมื่อเรามีคําถาม มีการอธิบายใหฟง มีเราเปนผูใช KM
และเมื่อนั้น...เราจึงจะเขาใจคําตอบของ KM ที่ไดบอกเลาใหฟง…
ถาม : เกาะอะไรมีแตคนมอง เฉลย : เกาะอกหลุด
ถาม : เรื่องอะไรที่คุณคิดวากวนที่สุด
เฉลย : เรื่องอาไร...ผมจะบอกคุณ....
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ตั๊กแตนตําขาว

การติดตาม ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับขอมูลเนื้อหาที่
นํามาแลกเปลี่ยนประสบการณในเวทีออนไลนของผูที่มีความ
สนใจกับงานเขียนบันทึก กลุมเพื่อนฝูง และการติดตอสัมพันธ
จนกระทั่งบางทานมีความนับถือเคารพ ชวยเหลือพึ่งพาอาศัย
กันได ก็มาจากการสนทนาพูดคุยผาน Web Blog ของ Gotoknow.org นี่แหละครับ
ผมขออนุญาต ยกตัวอยางกรณีของผมเอง ซึ่งเกิด
อุบัติเหตุใหตองพักรักษาตัว ประมาณ 2 เดือน มีอาการไขขึ้น
ผมโทรศัพทไปปรึกษา หมอเจ คนสวย แซเฮ (พ.ญ. ศิริรัตน
เอกศิลป สุวันทโรจน) ถึงอาการที่เกิดเพื่อขอคําแนะนําแตสิ่งที่
ไมนาเชื่อก็เกิดขึ้นครับ เมื่อหมอเจ บอกวาจะใหไปดูอาการให
ดวยไหมละ เพราะวันนีอ้ ยูที่กรุงเทพ พรุงนี้วนั ศุกรจะเดินทาง
ไปดูอาการใหที่กําแพงเพชร ผมมีความรูสึกตื้นตันใจ จนน้ําตา
ซึมครับ...ยากที่จะอธิบายถึงความรูสึกที่เกิดขึ้นเปนตัวอักษร
ได คงเปนเพราะมี Gotoknow.org / ลานปญญา คอยเชื่อม
"คน / สังคม" เกิดมี ชาวเฮฮาศาสตร หรือคนแซเฮ ชาวลาน
ที่ทําใหพวกเรารูจกั และมีวาสนาตอกัน.....
นอกจากความรู ทีไ่ ดรับ ผลงานที่ไดเขียนบันทึก และ
ประสบการณในการแลกเปลี่ยน สิง่ ดังกลาวเปนประโยชนที่
ซุกซอนไวในการจัดการความรู ก็คอื คน ที่เปนเพือ่ น KM...

สิงหปาสัก

เรื่องการบริหารจัดการเพื่อปองกันกําจัดเพลี้ยแปงในมันสําปะหลังของสํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

ผล การถอดบทเรียนสูการนําไปใชประโยชนและขอเสนอแนะที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการ
เพื่อปองกันกําจัดเพลี้ยแปงในมันสําปะหลังจังหวัดนครราชสีมา คือ เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ควร
ดําเนินงานโดยใชวิธีการรวมกลุมเกษตรกร จัดกระบวนการเรียนรู ใชฐานความรูในการทํางาน และ
ชุมชน ควรมีการรวมตัวกันเปนกลุม และใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเพือ่ แกปญหา สวนขอเสนอแนะ คือ ควรนํา
วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเขามาใชในการประมวลสรุปขอมูล มีการศึกษาถึงภูมิปญญาชาวบานในการปองกันกําจัด
เพลี้ยแปง เชน สูตรน้ําหมักชีวภาพ/ชนิดของสมุนไพรที่ปองกันกําจัดเพลี้ยแปงที่มปี ระสิทธิภาพ ในการถอดบทเรียนดังกลาว
ทีมงานกองวิจัยฯ ไดใชเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบบันทึกภาคสนาม เครื่องบันทึกเสียง (mp3) และ
Mind Map ถาทานใดสนใจก็สามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.research.doae.go.th/webphp/

filepdf/nakornrachasrima.pdf หรือ เว็ปไซตกองวิจัยฯ

ศิริวรรณ หวังดี เรียบเรียง
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ประธาน KM ชวนคุย

@ เวที RW กับงาน KM ยิ่งใกล้วัน เวลาในการจัดเวที

RW ครั้งที่ 2 ของเขต 6 เขต ก็ทาํ ให้ทีมเลขา KM คิดมาก ๆ
เพราะมีข้อมูลและงานที่ต้องสื่อสาร ทําความเข้าใจกับผู้แทน KM
ของหน่วยงานย่อย ได้รับรู้เกี่ยวกับ หน่วยงานของตนเอง...ยังไม่ได้
บันทึกข้อมูลลงใน KM on line เลยนะ (เพราะไม่รวู้ ่าต้องทําด้วย..
หรือว่า เปิด Web ไม่เป็น...หรือว่า แกล้งทํางง?)
@ งานเขียน เหมือนยาขม การจัดเวที KM สัญจรในปี
2554 ได้มงุ่ เน้น การเขียนสรุปความรู้ ให้กับทีมงานของหน่วยงาน
ย่อย ซึ่งในขณะนีส้ ่วนกลางได้จดั เวทีดังกล่าวไปแล้ว 2 ครั้ง แต่
เมื่อไหร่หนอ...ทีมงานเขต 6 เขต จะจัดเวทีเสริมความรู้เรื่องการ
เขียนให้กับทีม KM จังหวัดกันจริงๆ สักที (ก็รอ..RW2 ก่อนซิครับ)
@ ทําเหมือนกัน แต่ผลต่างกัน จากการติดตามวิธีการ
ถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ KM ของหน่วยงาน
ย่อยต่าง ๆ (แอบดู) นั้น มักจะมีประเด็นอะไรแปลก ๆ เกิดขึ้นอยู่
เสมอ เช่น การนําเอกสารขึ้น Website, การจัดบอร์ดนิทรรศการ,
การบรรยาย, การจิบน้ําชา ก็จะบอกว่า หน่วยงานของเราได้ทํา
KM แล้วนะ หรือได้ใช้ KM เป็นกันแล้วนะ ซึ่ง งง ?...จริง ๆ จนไม่รู้
จะทําอย่างไรให้เข้าใจคําว่า KM...ยากจังงานนี้ (แหม๋...ถ้าง่ายก็ไม่
ต้อง KM ซิค่ะ)
@ พูดไม่ทันฟัง....ฟังไม่ทันพูด จากประสบการณ์ที่ได้
สัมผัส...จะเห็นได้ว่า คนที่มีความรู้ มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะ
หรือรูจ้ ริง ๆ มักจะไม่ค่อยพูด (เพราะพูดไม่ทัน) แต่คนที่ลงมือทํา
น้อย ดูเพื่อนทําเยอะ ก็มักจะมีเรื่องพูด มีเรื่องเล่าให้ฟังเยอะแยะ
มาก (ก็ฟังเพลินดี) การจัดการความรู้ จึงมีแต่การใช้ KS KS KS
จนสสรุปข้อเท็จจริงได้ค่อนข้างยากส์ (สงสัย...ต้องฝึกการฟัง เป็น
หลักสูตรหลัก)

จาก การติด ตามข้ อมู ล ของหน่ ว ยงาน
ย่อยในการใช้ KM เพื่อจัดการงานส่งเสริมการเกษตรในรอบ 6 เดือน
แรกของปี 2554 นั้ น ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ จั ด เวที ถ่ า ยทอดความรู้ ภ ายใน
หน่ว ยงานของตนเอง มี ทั้ง เวที ฝึกอบรม เวที ป ระชุม /สั ม มนา เวที
ศึกษาดูงาน และอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นเวทีของเจ้าหน้าที่ในการสื่อสาร ทํา
ความเข้าใจกับเป้าหมายงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการ
อนุมัติและจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร หรือจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นอกจากนี้ ก็จะมีการจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
แก้ไขปัญหาขององค์กร โดยใช้วิธีการระดมประสบการณ์ การสรุปผล
จากการจัดเวที และการบันทึกจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของการเขียน
รายงานการประชุม รายงานการสัมมนา/ฝึกอบรม และอื่นๆ เช่น
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในนาข้าว เพลี้ยแป้งใน
มันสําปะหลัง เป็นต้น
สิ่งดังกล่าว เป็นความก้าวหน้าในการดําเนินงาน KM
เพื่อพัฒนาบุคลากรและงานที่ทําของหน่วยงานย่อยต่าง ๆ ส่วนการ
จั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ เกษตรกร จะเกิ ด ขึ้ น ตามเวที ข องแผนงาน/
โครงการ งานตามนโยบาย และงานตามปัญหาอุปสรรคที่ได้เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์ต่างๆ มีการค้นหา/นําความรู้เทคโนโลยีภายในพื้นที่มาใช้
ปฏิบตั ิ เช่น แปลงตัวอย่าง แปลงสาธิต ศึกษาดูงาน และอื่น ๆ ซึ่ง KM
ของเกษตรกรได้มีความก้าวหน้าโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนและจัดเก็บ
เป็นคลังความรู้ KM ในรอบ 6 เดือน ใช้กลยุทธ์การจัดเวทีเรียนรู้
ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร โดยขับเคลื่อนความรู้ตามกิจกรรม/
โครงการ และขับเคลื่อน KM เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหาร
องค์กร ให้สอดรับกับปัญหาที่มีผลกระทบต่อภารกิจหลัก
สุกัญญา อธิปอนันต

นกหัวจุก

ผูอํานวยการกองวิจัยแลพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
ประธานคณะทํางานการบริหารองคความรู
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การรายงานผลการดําเนินงาน KM ในรอบ 6 เดือน ของหน่วยงานย่อยในขณะนี้นั้น ถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นช่วงกําหนด
ระยะเวลาตามที่ได้ระบุไว้ในแผนการดําเนินงาน KM ประจําปี 2554 ที่ได้สื่อสารและชี้แจงให้ได้ทราบกันตั้งแต่ต้นปีงบประมาณแล้ว
นั้น ผลปรากฏว่าในตอนนี้ก็ยังมีหน่วยงานย่อยต่างทะยอยจัดส่งเอกสารดังกล่าวมาที่ กองวิจัยฯ กันไม่ขาดระยะ ทีมเลขา KM ก็อ่าน
รายงานผลงานของทุกหน่วยงานย่อยจนครบถ้วน เพื่อจะได้ประเมินความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และความต้องการสนับสนุนในการ
ใช้ KM เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
จากการอ่านรายงานผลการดําเนินงานดังกล่าว ทําให้เห็นถึง ความเรียบง่ายของการเขียนผลงาน KM ซึ่งใช้รูปแบบของ
การเขียนเล่าสถานการณ์ในการใช้ KM ภายในหน่วยงานตนเองเป็นหลัก มีการเขียนถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทํางาน มีการ
ระบุถึงการสนับสนุนงานในเชิงบริหารของหัวหน้าหน่วยงาน (CEO/CKO) ค่อนข้างมาก ส่วนปัญหาด้านงบประมาณมีค่อนข้างน้อย
แต่ก็มีบางหน่วยงานที่เขียนถึง วิธีการขับเคลื่อน KM ในเชิงกลยุทธ์ การแก้ไขปัญหาในเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เช่น การวางแผน
เป็นต้น จึงเป็นก้าวใหม่ของการแนวทางการปฏิบัติ KM เพื่อ กําจัดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง และหยิบฉวยโอกาสในการทํางาน
สิ่งดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ได้รวบรวมประมวลผลและวิเคราะห์สรุปจากการอ่านเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รายงาน
ให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะทํางานการบริการองค์ความรู้ ได้รับทราบ...
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KA หลากหลายความรูดานไมผล
ของจังหวัดระนอง

“เวทีเรียนรู” กิจกรรมหลักของคณะทํางาน KM ของจังหวัดราชบุรี

“สับปะรด” เทคโนโลยีหลักที่จัดเก็บของจังหวัดประจวบคีรีขันธ

KA กลวยไขความรูดานไมผล
ของจังหวัดสุโขทัย

“มังคุด” เทคโนโลยีหลักที่จัดเก็บของจังหวัดจันทบุรี

“ไรนาสวนผสม” หมวดหมูความรูหลักของจังหวัดกาฬสินธุ
คลังความรู / แหลงจัดเก็บ
เทคโนโลยีการเกษตร
และผลงาน KM ของ
กอง/สํานัก/เขต

กอหญา
อนันต ลิลา รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ฝายวิชาการ
สุกัญญา อธิปอนันต ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
บรรณาธิการ ศิริวรรณ หวังดี
กองบรรณาธิการ สมชาย ภูแกว/ บุญรัตน สุขมาก/ พิชฎา อารยานุรักษ/ ศิริวรรณ หวังดี/ ธีระชัย แยมพรายดี/ มนัส เสียงกอง/ สรอยเพชร
ตันติรัตนานนท/ ชฎารัตน ชุมพรัตน/ จตุรงค พรหมวิจิต/ สมมาตร ชาญชัย/ อารมณ ลิเหล็ก/ ยุภาพร แสงแกว
ฝายศิลป/ออกแบบรูปเลม ศิริวรรณ หวังดี / อรพิชญ กลิ่นจําปา/ ยุภาพร แสงแกว
จัดทําโดย ทีมงานประชาสัมพันธ KM / กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
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