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จัดประชุมวิชาการสงเสริมการเกษตร ประจําป 2553
สังคมแหงการเรียนรู...สูการพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
สืบเนื่อง มาจากกรมสงเสริมการเกษตรมีนโยบายป 2553 การพัฒนาองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง
มุงเนนใหขาราชการเปนผูรอบรู รูล กึ ทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ มีการบริการที่ดี มีจริยธรรม มีความรวมแรง
รวมใจ ทํางานเปนทีม มีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพสงเสริมการเกษตร จึงสงเสริมใหมีการใชเครื่องมือ KM
ในการพัฒนางาน พัฒนาคน และใชสรางองคความรูเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกรใหเกิดผลเปนรูปธรรม

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 คณะทํางาน
การบริหารองคความรู รวมกับกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร จัดประชุมวิชาการสงเสริมการเกษตร
ประจําป 2553 เรื่องสังคมแหงการเรียนรู. ..สูก ารพัฒนางานสงเสริมการเกษตร มีวัตถุประสงคก็คือ เปนเวทีให
บุคลากรและหนวยงานยอย ไดเผยแพรองคความรูและผลงานวิชาการที่เกิดจากการปฏิบัติงานแลวไดผล (Best
Practice) และแลกเปลี่ยนประสบการณในการสรางความรูในงานสงเสริมการเกษตร ไดแก KM เพื่อพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตร ผลงานวิจัยในงานประจํา และผลงานตามระบบสงเสริมการเกษตร ผลที่เกิดขึ้นก็คือ
ไดนําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยน สรุปองคความรูและจัดเก็บเขาสูคลังความรูขององคกรไมนอยกวา 7 เรื่อง

ทีมเลขาคณะทํางานการบริหารองคความรู
ื่อถายทอดเทคโนโลยี
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ปจจุบัน เกษตรกรทํานาตองใชตนทุนสูงเฉลี่ยไรละ 4,500-6,000 บาท (ยังไมคิดคาแรง
ตัวเอง) เปนคาใชจายของเมล็ดพันธุขาว ปุยเคมี สารเคมี การปองกันและกําจัดศัตรูพืช และคาจางแรงงาน โดยเฉพาะถา
ระบาดของศัตรูพืชเกษตรกรก็ใชสารเคมีมากขึ้น ทําใหตนทุนการผลิตยิ่งสูงและสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม
สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จึงรวมปรึกษาหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของจนได
วา “เกษตรกรจะตองผลิตขาวใหมีคุณภาพพรอม ๆ
ไปกับการลดตนทุนการผลิต” จึงจะทําใหเกิดผลกําไรในการทํานาและ
ยังจะทําใหหนวยงานสงเสริมการเกษตรมีเทคโนโลยีไปถายทอดใหกับ
เกษตรกรเกิดความเชื่อถือและยอมรับไดก็คือ การผลิตขาวใหมี

คุณภาพและลดตนทุนตามแนวคิด 3-1-2 เพื่อเผยแพรใหกับเกษตรกร

มีการ
ดวย
ขอสรุป

ซึ่ง
2)

องคความรูที่สรุปดังกลาวไดมาจาก 1) ระดมสมอง เพื่อถอดองคความรู
รวบรวม Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge เพื่อพัฒนาองค
ความรู 3) จัดประชุมชี้แจงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร เพื่อทําความเขาใจในการปฎิบัติ 4) จัดทําแปลงเรียนรูในอําเภอ
ตาง ๆ จํานวน 9 แปลงๆ ละ 10 ไร 5) จัดเกษตรกรเขาเรียนรูในแปลงเรียนรูแตละอําเภอ ๆ 30 คน เพื่อสรางเกษตรกรแกน
หลักและใหเกษตรกรแกนหลักนําความรูไปถายทอดใหกับเกษตรกรขางเคียง 6) จัดศึกษาดูงานการจัดทําแปลง
เรียนรู ณ ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี โดยใหนักวิชาการสงเสริมการเกษตร 1 คน คัดเลือกเกษตรกรจํานวน 40 คน เขารวมกิจกรรม และ 7) รวมกับศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี จัดงาน
วันถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวใหมีคุณภาพดี และลดตนทุนตามแนวคิด 3-1-2 ณ แปลงเรียนรูศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี มีเกษตรกรเขารวมงานจํานวน 1,500 คน

(อานตอหนา 2)
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เก็บมาฝากกับ...ชุมชนนักสงเสริม

สังคม KM
ผลการคัดเลือกหนวยงาน KM ดีเดน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ก็ไดทราบผลการคัดเลือกหนวยงาน KM ดีเดนระดับเขตและระดับ
สวนกลางเปนที่เรียบรอยแลว เขต 1 จ.ชัยนาท (คือ จ.พระนครศรีอยุธยา)
เขต 2 จ.ราชบุรี (คือ จ.ประจวบคีรีขันธ) เขต 3 จ.ระยอง (คือ จ.ชลบุรี) เขต 4
จ.ขอนแกน (คือ จ.ชัยภูมิ) เขต 5 จ.สงขลา (คือ จ.พัทลุง) เขต 6 จ.เชียงใหม
(คือ จ.กําแพงเพชร) และ สวนกลาง (คือ กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริม
การเกษตร) ก็ขอแสดงความยินดีกับ Best Practice ป 2553 ทั้ง 7 หนวยงาน
ของกรมสงเสริมการเกษตรดวยคะ
นําเสนอผลงานกรณีตัวอยาง KM ดีเดน ป 2553 กรมสงเสริม
การเกษตร กําหนดใหจัดประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอผลงาน KM ผลงานวิจัย
และผลงานตามระบบสงเสริมการเกษตร ในวันที่ 15 กันยายน 2553 ณ หอง
ประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 รวมทั้งสิ้น 15 หนวยงาน
ซึ่งมีทั้งความรูจากประสบการณของหนวยงานและความรูของเจาหนาที่
จากกอง/สํานัก/เขต และจังหวัด ที่มีผลงานตัวอยางเปนรูปธรรมมาใหได
รับฟงและรับชมกันทั้งภาคนิทรรศการและภาคบรรยาย (ผูเขารวมประชุม
วิชาการใชวิธีการสมัครใจครับ)
เสียงกระซิบจากภูมิภาค ชวงนี้ KM team ของหนวยงานยอย
(กอง/สํานัก/เขต) ตางรวมกันสรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรู
ในรอบ 12 เดือน และในรอบป 2553 ซึ่งมีกําหนดแลวเสร็จ ภายในวันที่ 15
กันยายน 2553 โดยจังหวัดก็จะจัดสงผลงานใหเขต และเขตก็จะประมวล
สรุปสงใหกรมฯ เพื่อสรุปและรายงานผล KM เปนภาพรวมของงานตอไป
(ขอขอบคุณ KM team ทุกหนวยงานที่ใหความรวมมือคะ)

แนะนําบล็อกในชุมชนนักสงเสริมการเกษตร

ฉบับนี้ ขอแนะนําบล็อกในชุมชนนักสงเสริมการเกษตรของเรา
นะครับ ปจจุบันเรามีสมาชิกซึ่งเปนนักสงเสริมการเกษตรทั้งในอดีตและ
ปจจุบันกวา 200 คน ที่ผมไดติดตามและนําเขาสู “ชุมชนนักสงเสริม
การเกษตร” ที่ http://gotoknow.org/planet/doaekm ที่พวกเราชาว
สงเสริมการเกษตรไดบันทึกประสบการณมาแลกเปลี่ยนเรียนรูและแบงปน
ประสบการณซึ่งกันและกัน
บล็อกแรกที่ขอแนะนําก็คือ บล็อก “เกษตรตําบลกาวหนา” ของ
คุณชํานาญวิทย ทินวงค นามแฝง “เสี่ยวิทย” นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอคีรีรัฐนิคม อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด
สุราษฎรธานี ที่อยู http://gotoknow.org/blog/agrionic ซึ่งเปนบล็อก
นองใหมของชุมชนที่เพิ่งเปดตัวเมื่อเดือนกันยายน 2553 สดๆ รอนๆ ครับ
บล็อกตอมาขอแนะนํา บล็อก “mottanoi's....” ของคุณปรียารัตน
สืบวงศ นามแฝง “มดตะนอยตอยตนพริก” นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร เริ่มเขียนบันทึกเมื่อเดือนมกราคม2549
ที่อยู http://gotoknow.org/blog/mottanoi สวนใหญเปนการบันทึก
ประสบการณที่ไดพบเจอจากการทํางาน ประสบการณชีวิตและองคความรู
ตางๆ ซึ่งเปนบันทึกที่นาติดตามอานกันนะครับ
ทานใดสนใจก็เชิญแวะไปเยี่ยมชมและทักทายใหกําลังใจกันหนอย
นะครับ

สิงหปาสัก

สมกลิ้ง
การสรางองคความรูเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
“การผลิตขาวใหมีคุณภาพและลดตนทุนตามแนวคิด 3-1-2” (ตอ)
3 ลด

1 เพิ่ม

2 ปฏิบัติ

1. ลดอัตราเมล็ดพันธุ จาก 25-30 กิโลกรัม/ไร
เหลือ 15-20 กิโลกรัม/ไร ลดตนทุน 150-200 บาท/ไร
2. ลดปุยเคมี จาก ปุยเคมีสูตร16-20-0 ไรละ 40-50
กิโลกรัมตอไร และปุยยูเรีย ประมาณ 10-12 กิโลกรัมตอไร
เหลือ ใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดนิ และใชปุยเคมีตามแผน
เทียบสีใบขาว ลดตนทุน 500-800 บาท/ไร
3. ลดการใชสารเคมี ลดการใชสารเคมี โดยใชวิธี
ผสมผสาน

เพิ่มความอุดมสมบูรณ
ใหกับดิน โดยการจัดการ
ฟางขาวที่เหมาะสม
วิธีการปรับปรุงบํา รุงดิน คื อ
การไถหมั ก ฟางข า ว การใช
ปุย อิน ทรีย และการปลูก พื ช
ปุยสด

1. ปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยปฏิบัติบน
พื้นฐานทางสายกลางและความไมประมาท
2. ทําบัญชีครัวเรือน เพื่อใชประกอบ การพิจารณาการ
ทําการเกษตรของครัวเรือนในแตละปซึ่งจะทําใหทราบกําไร
ขาดทุน จาการประกอบอาชีพ คือ การทําบัญชีครัวเรือน
แยกตามรายอาชีพ เชน ทํานา ทําไร ทําสวน อื่นๆ

การเผยแพรองคความรูใหกับเกษตรกร คือ 1) จัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวใหมีคุณภาพและลดตนทุนตามแนวคิด 3-1-2 ใหกับ
เกษตรกร 1,500 คน 2) จัดทําคูมือ โครงการสงเสริมการผลิตขาวใหมีคุณภาพดีและลดตนทุน และ 3) เผยแพรผาน website : www.suphanburi.doae.go.th
ซึ่งถาเกษตรกร ลดตนทุนการผลิตไดไรละ 1,000 บาท ในพื้นที่ปลูกขาวของจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 1,230,201 ไร ก็จะทําใหประหยัด
คาใชจายเปนมูลคามหาศาลถึง 1,230 ลานบาท ตอฤดูกาลหรือประมาณ 2,460 ลานบาทตอป ทั้งนี้เปนการคิดเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรี ถาคิดทั้งประเทศไทย
จะมีมูลคาเทาไร ลองคิดดู.
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ซุบซิบ KM

คุยกับประธาน KM

หนวยงานไหนเอย หนวยงาน KM ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2553
ตอนนี้ก็มีคําตอบแลวคะ และทีมเลขาฯ ก็ไดเรียนเชิญ 7 หนวยงานยอย
ดังกลาวมานําเสนอผลงานและองคความรูในเวทีประชุมวิชาการฯ วันที่ 15
กันยายน 2553 ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5
(ใช KM ไดเด็ดจริง ๆ นะเจาคะ)
รอ “ตอย” ดวยนะ สสข.ที่ 6 จ.เชียงใหม แจงขาวมาวา ชวงนี้
พี่สมมาตร ชาญชัย ไมคอยวางใหอยูเขต ตองลงพื้นที่ไปเปนกรรมการ
ประกวด เยอะแยะมากมาก แตรับรองไดงาน KM ที่พี่รับดูแลอยู... พี่จะทํา
การบานสงใหทันแน ๆ ครับ จึงไดแตโทรศัพทมาประสานงานกับกองวิจัยฯ
เกือบจะทุกวัน นารากจริง ๆ นะ...(ทีมคนชื่อตอย ของเขต 6 เพราะมีทั้งพี่ตอย
นองตอย หลานตอย และเจตอยคา)
เขตชวยจังหวัด...จังหวัดชวยเขต นองปู (สสข.ที่ 1 จ.ชัยนาท)
ทํางานเหนื่อยนาดูเลย...โทรศัพทมาหาทีมเลขา K M แตละครั้งกระหืด
กระหอบ มีแตคําถามที่จังหวัดฝากมาถาม ฝากมาประสานงาน ที่นาสงสาร
ก็คือ ตองชวยหนวยงาน KM ดีเดนระดับเขต รวบรวบสรุปขอมูลเพื่อเตรียม
ความพรอมสําหรับการนําเสนอผลงาน KM ในวันที่ 15 กันยายน 2553 (ระวัง
ผอมนะครับ...พี่ ๆ เปนหวง)
งานนี้เหนื่อยแตสนุก สํานักงาน ก.พ.ร. แจงขาววา กรมสงเสริม
การเกษตรเปน 1 ใน 3 ของหนวยงานที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนหนวยงาน
ที่มีผลงานการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพและไดรับเชิญใหเขารวมรับฟง
การชี้แจงทําความเขาใจเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาประกวด KM ของ
องคการสหประชาชาติ ประจําป ค.ศ. 2011 แตทั้งนี้ตองผานเวทีการประกวด
ระดับประเทศกอน ซึ่งกรมฯ ก็ไดเห็นชอบ พรอมทั้งจัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจ
เขามาชวยดําเนินการดวยแลว (เห็นมั้ยละ...งานนี้เหนื่อยอีกแลว เพราะมีลุน ๆ
นั่นเอง)

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 คณะทํางาน
การบริหารองคความรู รวมกับกองวิจัยและ
พัฒนางานสงเสริมการเกษตร ไดจัดเวที
นําเสนอผลงานวิชาการสงเสริมการเกษตร
ประจําป 2553 “สังคมแหงการเรียนรู...สูการ
พัฒนางานสงเสริมการเกษตร” ณ หองประชุม
กรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนสรุปองคความรู ที่
ไดจากงานสงเสริมการเกษตร ประจําป 2553 ของหนวยงานยอย
ไดแก KM ดีเดน ผ ลงานวิจัยในงานประจํา (R2R) และผลการ
ปฏิบัติงานตามระบบสงเสริมการเกษตร
ก็ตองขอขอบคุณทุก ๆ หนวยงาน ที่ไดสนับสนุนเจาหนาที่
ใหเขารวมเวทีดังกลาว รวมทั้งสิ้น 185 คน จาก 64 หนวยงาน
การประชุมดังกลาวไดถายทอดสดผาน SSNET บันทึกเปน VDO/
ภาพนิ่ง และจัดทําเปนเอกสาร/สิ่งพิมพ อันพรอมสําหรับเปนสื่อเพื่อ
เผยแพรประชาสัมพันธและถายทอดความรูไปสูหนวยงานและ
บุคลากรตาง ๆ ถาทานใดสนใจก็ Download เอกสารเนือ้ หาตาง ๆ
ไดที่ http://KM.doae.go.th และ http://www.research.doae.go.th

สุกัญญา อธิปอนันต
ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
ประธานคณะทํางานการบริหารองคความรู

นกหัวจุก
KM News Letter
ในระยะนี้ คณะทํางานการบริหารองคความรู และ KM Team ของหนวยงานยอย (กอง/สํานัก/เขต และจังหวัด) มีหลายชิ้นงาน
ใหตองจัดทํา ไดแก การบันทึกจัดเก็บองคความรูเขาสู K-Center การรายงานสรุปผลการดําเนินงาน KM ในรอบป 2553 และอื่น ๆ
KM News Letter จึงขอสงแรงใจใหกับทุก ๆ ทานไดรวบรวม ประมวลสรุปขอมูลเพื่อเขียนรายงานผลงาน และเขียนบันทึกสรุปองค
ความรูใหเกิดผลสําเร็จ ทั้งนี้ ก็เพื่อเปนการสรรสรางองคความรูและเทคโนโลยีวิชาการใหกับหนวยงานและองคกร
อันเปนผลมาจาก
ประสบการณ ความตั้งใจของเจาหนาที่และบุคลากรของกรมสงเสริมการเกษตร ที่ไดรวมมือกับผลักดันและขับเคลื่อน “การจัดการความรูเพื่อ
พัฒนางานสงเสริมการเกษตร ประจําป 2553” ในทุกหนวยงานยอย
แรงบันดาลใจ ของความภูมิใจที่เกิดขึน้ จาก ผลงานและกรณีตัวอยางที่ทําแลวไดผล ปฏิบัติงานจนเกิดรูปธรรมผลสําเร็จ (Best
Practice) เปนสิ่งสําคัญ เปนสิ่งที่มีคุณคาคูควรแกการบันทึกจัดเก็บไวในคลังความรูของหนวยงานทั้งใน Website ไฟลขอมูล VDO/VCD
เอกสาร/สิ่งพิมพ และอื่น ๆ ก็คงจะชวยใหเกิดความสะดวกตอการสืบคน การนํามาใชทํางาน และการศึกษาเรียนรูไดงายขึ้น โดยเฉพาะ
นําไปใชสําหรับถายทอดความรูใหกับเกษตรกรไดรวดเร็ว ทันเหตุการณ ซึ่งก็ตองขอขอบคุณ KM team เจาหนาที่/บุคลากร และเกษตรกร
ทุกทานที่ใหความรวมมือเพื่อนํา KM ไปสูการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรในป 2553 ตลอดจนผูบริหารของกรมสงเสริมการเกษตรทุกระดับ
เปนอยางยิ่งที่ใหการสนับสนุนคะ
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ปที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน 2553

งานประชุมวิชาการสงเสริมการเกษตร ประจําป 2553
“สังคมแหงการเรียนรู...สูการพัฒนางานสงเสริมการเกษตร”
วันที่ 15 กันยายน 2553 ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น5

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

นายอรรถ อินทลักษณ
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร

รวมคนนําเสนอผลงานประจําป 2553

จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จังหวัดพัทลุง

นายอนันต ลิลา (รธส.วก)
ประธานเปดการประชุมฯ

นายอนันต ลิลา (รธส.วก)
ประธานเปดการประชุมฯ

นางสุกัญญา อธิปอนันต
(ผอ.กองวิจัยฯ)
กลาวรายงาน

กอหญา มามา...

อนันต ลิลา รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ฝายวิชาการ
สุกัญญา อธิปอนันต ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
บรรณาธิการ ศิริวรรณ หวังดี/ สมชาย ภูแกว
กองบรรณาธิการ สมชาย ภูแกว/ บุญรัตน สุขมาก/ พิชฎา อารยานุรักษ/ ศิริวรรณ หวังดี/ ปริญญารัตน ภูศิริ/ ธีระชัย แยมพรายดี/
ศิริรัตน ตุมโท/ ปาลลิน พวงมี/ อิสรี เกงนอก/ ชฎารัตน ชุมพรัตน/ สมคิด รัตนวงศ/ สมมาตร ชาญชัย/ อารมณ
ลิเหล็ก/ ยุภาพร แสงแกว
ฝายศิลป/ออกแบบรูปเลม ศิริวรรณ หวังดี / อรพิชญ กลิ่นจําปา
จัดทําโดย สถานีวิทยุกระจายเสียงเพือ่ การเกษตร / ทีมงานประชาสัมพันธ KM / กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
ที่ปรึกษา

