องค์ความรู้เรือ่ ง การทางานส่งเสริมการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
เจ้าของความรู้ชื่อ นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์
เกิดวันที่ 5 มิถุนายน 2502
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 3-1402-00304-53-8
ที่อยู่ 86/44 หมู่ 6 ตาบลบางปะหัน อาเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 089-7440515
ตาแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สังกัด
สานักงานเกษตรอาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่บันทึกความรู้ ๙ กรกฎาคม 25๖๐

.

ประวัติความเป็นมา
นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ รับราชการครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2524 ที่ สานักงานเกษตรอาเภอภุมวาปี จังหวัดอุดรธานี และย้ายมารับราชการที่
สานักงานเกษตรอาเภอมหาราช อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ จนถึงปัจจุบัน
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรเรื่อยมา โดยได้นาความรู้จากความสนใจ ใฝ่หาความรู้ ศึกษามา
ประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เ กษตรกร และจากการลงมื อทาด้วยตนเอง ซึ่งมี องค์ความรู้ต่างๆ
มากมาย อาทิ การบริหารจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน การทาน้าหมักสมุนไพรไล่แมลง การทาไคโตซาน
ชาวบ้าน การทาฮอร์โมนไข่ และการถ่ายทอดให้เกษตรกรได้เรียนรู้ถึงระบบนิเวศน์ในแปลงนาข้าว ได้รู้จัก
แมลงศัตรูธรรมชาติ แมลงศัตรูพืช และการเป็นผู้จัดการแปลงนาของตนเอง เป็ นต้น
องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ
องค์ความรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกร การลดต้นทุนการผลิต
การบริหารจัดการศัตรูพืช การสารวจตรวจนับแมลงศัตรูพืชในแปลงนา การบริหารจัดการศัตรูพืชในมะพร้าว
การผลิตสมุนไพรไล่แมลง
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ทาจริง นาไปใช้ ด้วยตนเองก่อนนาไปถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร
2. ศึกษาหาความรู้อย่างสม่าเสมอ
แนวคิดในการทางาน
“ อย่าเอาความขาดแคลนเป็นข้อกาจัดในการทางาน และทางานในข้อจากัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ”
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งานส่ ง เสริ ม การเกษตรนั้ น มี หั ว ใจหลั ก
ที่ นั ก ส่ ง เสริ ม การเกษตรควรปฏิ บั ติ คื อ การมี
ความเป็ น มิ ต ร เป็ น กั น เองกั บ เกษตรกร โดยเน้ น
การเยี่ยมเยียนเกษตรกร การให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ การยอมรับในตัวเจ้าหน้าที่จากเกษตรกร ให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรเท่าที่จะสามารถช่วยได้ และ
การให้ แ ก่ เ กษตรกร โดยให้ ค วามรู้ และให้ ใ จ
เปรียบเสมือนเกษตรกรเป็นญาติของเรา
ในปัจจุบันมีก ารนาระบบส่ งเสริมการเกษตรแบบT&V มาใช้ นั้น เป็นระบบที่ จะท าให้เ จ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนในแต่ละสัปดาห์ สามารถเข้าถึงปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพนาไปสู่การแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมกันนี้ ยังได้นา
ปัญ หาอุป สรรคด้ านการเกษตรของแต่ล ะพื้นที่ ม าเข้าสู่เ วที แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร ะดับ อาเภอ จัง หวัด เขต
เพื่อ นาเสนอต่ อ กรมส่ ง เสริม การเกษตรเพื่อหาแนวทางแก้ ไขเชิง นโยบายต่ อไป ที่ ส าคัญ การสร้ างเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกจากด้านปัญหาและอุปสรรค ยังเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนด้านการส่งเสริมการเกษตร
ที่ป ระสบผลสาเร็จ ซึ่ง สามารถนามาถอดองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่นัก ส่ง เสริม การเกษตรรายอื่นส าหรับ
นาไปปรั บ ใช้ กั บ พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของตนเอง ก่ อ ให้เ กิ ด การพั ฒ นาศั ก ยภาพเกษตรกรสู่ ก ารผลิ ต สิ น ค้ า
ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคงในอาชีพต่อไป

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
๑. มีความรู้ในวิชาเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัตงิ านในหน้าที่
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ของประเทศไทย
4. มีความสามารถในการสารวจข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ปญ
ั หาและสรุปเหตุผล
5. มีทักษะในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีจริยธรรม ประพฤติตนถูกต้องตามหลัก กฎหมาย และคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ
7. มีความยืดหยุ่นผ่อนปรน สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
8. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่
9. มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟัง และชี้แจงผูอ้ ื่นอย่างเหมาะสม
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วิธีการส่งเสริมการเกษตรแบบต่างๆ
๑. แบบรายบุคคล
เป็นการส่งเสริมแก่บุคคล เป้าหมายเป็นรายตัวหรือ
ส่งเสริมเป็นครอบครัว เน้นการส่งเสริม เฉพาะเรื่องที่จะต้องใช้
ทักษะในการปฏิบัติ การส่งเสริมแก่บุคคลเป้ าหมายในครั้งหนึ่ง
เพียงคนเดียว เป็นการ ส่งเสริมให้ความรู้จากเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริม
โดยตรง ทาให้สามารถซักถาม แลกเปลี่ยน โต้ตอบหรือให้
คาแนะนาได้ตรงตามความต้องการของ เกษตรกร สร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรและสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่าง
กัน ได้แก่ การเยี่ยมเยียน โทรศัพท์ จดหมายหรือจดหมายทรอนิกส์
และติดต่อเจ้าหน้าทีท่ ี่สานักงาน
๒. แบบกลุ่ม
• เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและใช้กันอย่าง
แพร่หลายเพราะเป็นวิธีการ ที่มผี ู้ได้รบั ประโยชน์
จานวนมากพอสมควร
• เกษตรกรผู้ทรี่ ่วมกิจกรรมได้มีโอกาสพบปะและ
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
• นักส่งเสริมผู้ทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้สามารถ
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุม่
ลักษณะของความรูเ้ ทคโนโลยีที่ตอ้ งการ ถ่ายทอด และ
สภาพสิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนั้นวิธีการส่งเสริมแบบกลุม่
ยังเปิดโอกาสให้มกี ารตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ
ความเหมาะสมของเทคโนโลยีระหว่างผู้ถ่ายทอดและผู้รบั
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การส่งเสริมแบบรายบุคคล
ตัวอย่าง เช่น การบรรยาย การฝึกอบรม การสัมมนา การอภิปรายเป็นหมู่คณะ การระดมสมอง
และการทัศนศึกษา
๒. แบบมวลชน
เป็นวิธีการส่งเสริมที่สามารถ ส่งข่าวสารข้อมูลถึงบุคคล
กลุ่ม เป้ าหมายได้ เ ป็ นจ านวนมาก เช่น การใช้วิ ท ยุ โทรทั ศ น์
ภาพยนตร์ห นัง สือ พิ ม พ์ วารสาร การจัดนิท รรศการ และสื่ อ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งวิธีการส่งเสริมแบบนี้เหมาะสาหรับทาให้คนที่
ได้ รั บ ข่ า วสารทราบถึ ง ความรู้ แ ละเทคโนโลยี ใหม่ ๆ เพื่ อ ให้
ตระหนั ก และเกิ ด ความสนใจที่ จ ะศึ ก ษาหาความรู้ และ
ประสบการณ์เพิม่ เติม หากข่าวสารทีไ่ ด้รับมีความสาคัญต่ออาชีพ
และชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง

แนวทางการเลือกใช้วิธีการส่งเสริม
พิจารณาจากปัจจัย ดังนี้
1. ความต้องการ/ความสนใจ/ความสามารถของบุคคลเป้าหมาย
๒. ผลการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง
๓. จานวนบุคคลเป้าหมาย
๔. ระยะเวลาการดาเนินงาน
๕. งบประมาณ อุปกรณ์ และบุคลากรสนับสนุน
๖. ความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการ
ผู้บันทึกความรู้ นางสิริมา เต่าคา ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร
สังกัด สานักงานเกษตรอาเภอมหาราช
ติดต่อได้ที่ 4/1 ถนนชาญวิวัฒน์ หมู่ที่ 4 ตาบลหัวไผ่ อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. ๐๓๕ – ๓๘๙๑๒๖

