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 2.  ก�รจัดก�รศัตรูพืชและก�รให้บริก�ร 

           2.1 การเตอืนการระบาด ขอ้มลูทีบ่นัทึกไดจ้ากแปลงตดิตามสถานการณ ์

และแปลงของเกษตรกรข้างเคียง หลังจากผ่านการวิเคราะห์ตัดสินใจแล้ว นำามาใช้ 

เตือนการระบาดศัตรูพืชในระดับชุมชน ตำาบล อำาเภอ จังหวัด และระดับประเทศ  

ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าว วิทยุท้องถ่ิน ธงสัญลักษณ์ หนังสือพิมพ์รายวัน  

วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ เป็นต้น

           2.2 ให้บริการวินิจฉัยศัตรูพืชแก่เกษตรกรและชุมชนที่มีปัญหา 

การระบาดศัตรูพืช เกษตรกรสามารถนำาตัวอย่างศัตรูพืชมาวินิจฉัยได้ตามวัน เวลา  

ที่สมาชิกได้กำาหนดตารางการเรียนรู้ของแต่ละสัปดาห ์

  2.3 การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง โดยเจ้าหน้าที่จังหวัดทำาหน้าที่ 

รวมกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายให้สุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตเพื่อมาขอรับบริการ หรือ 

ดำาเนินการร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช เพื่อให้บริการ 

ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ให้แก่เกษตรกรที่มาขอรับบริการ 

  2.4 การบริการข้อมูลเกี่ยวกับศัตรูพืช โดยศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 

แต่ละศูนย์ หลังจากดำาเนินการได้ 1 ฤดูกาล จะมีข้อมูลสถานการณ์ชนิดศัตรูพืช 

ที่เกิดขึ้นว่ามีกี่ชนิด จำานวนเท่าใด มีปัจจัยอะไรที่มาเก่ียวข้อง ซึ่งสามารถนำามาเป็น 

ปฏิทินหมู่บ้าน และหรือนำาไปใช้วางแผนในกระบวนการผลิตพืชในฤดูกาลต่อไปได้

 3.  ก�รสร้�งและเชื่อมโยงเครือข่�ย 

           3.1 สร้างเครือข่ายการจัดการศัตรูพืชในชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ

และการพัฒนาเกษตรกรในชุมชนด้านการจัดการศัตรูพืชและด้านการเกษตร 
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   3.2 จัดแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกร บุคคลทั่วไป สมาชิกจากศูนย์อ่ืน ๆ  

มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกิดการเรียนรู้และนำาไปพัฒนาให้กับท้องถิ่น

ของตนเอง

   3.3 จัดเวทีเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ได้แก่ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับอำาเภอ (RW, DW, DM) และประชุมของสำานักงาน

เกษตรอำาเภอ เป็นต้น

 4.  ก�รบูรณ�ก�รกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 

  เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับคณะกรรมการสมาชิกศูนย์ ประสาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น 

เพื่อถ่ายทอดความรู้ตามที่เกษตรกรต้องการ เช่น ปุ๋ยสั่งตัด ผลิตเชื้อเห็ด แนะนำา 

พันธุ์ข้าว ตามตารางการเรียนรู้ โดยใช้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเป็นเวที ในการเรียนรู้

และฝึกปฏิบัติ

 5.  ก�รเผยแพร่ และประช�สัมพันธ์

   การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอันดีต่อกันของสมาชิก

และเครือข่ายมีการบูรณาการร่วมกันอันเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ เชื่อมั่นต่อกัน  

โดยดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการประชุมฯ ประชาสัมพันธ์

ผ่านหอกระจายข่าว โดยกิจกรรมสำาคัญที่ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ได้แก่  

สถานการณ์ศัตรูพืช เทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืช ประชาสัมพันธ์วันจัดอบรม

ถ่ายทอดความรู้ การจัดงานวันสาธิต เป็นต้น 
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     กระบวนก�รเรียนรู้ของศูนย์จัดก�รศัตรูพืชชุมชน

       การเรียนรู้ของสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจะเกิดประสิทธิภาพและ 

เรียนรู้ได้จริงสำาคัญคือ ต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและอย่างต่อเนื่อง  โดยมีเจ้าหน้าที ่

คอยเป็นพี่เลี้ยงและให้คำาแนะนำา วิธีการที่เหมาะสมโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบมี 

ส่วนร่วมตามกระบวนการ “โรงเรียนเกษตรกร” เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดฤดูกาล 

เพาะปลูก ความถี่ในการเรียนรู้ ขึ้นกับข้อตกลงของสมาชิก (อย่างน้อยควรมีการ 

พบปะเรียนรู้ร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง) 

  สมาชิกทุกคนมาเรียนรู้ร่วมกันตามประเด็นที่สมาชิกร่วมกันกำาหนด  

เม่ือได้เรียนรู้แล้วทุกคนนำากลับไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง สมาชิกชักชวนและ 

แนะนำาให้เกษตรกรใกล้เคียงมาศึกษาเรียนรู้ในแปลงของตนเอง ประเด็นศึกษาเรียนรู้ 

ได้แก่ ระบบนิเวศ การบริหารจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ชนิดของศัตรูพืช 

และศัตรูธรรมชาติ วิธีการสำารวจและรายงาน การผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ  

เทคนิคการถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรมีความสำาคัญกับ 

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
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      โรงเรียนเกษตรกร (Farmer Field School - FFS)

       โรงเรียนเกษตรกร เป็นกระบวนการที่กระตุ้นให้เกษตรกรเกิดกระบวน 

การคิด วิเคราะห์ อย่างถูกต้อง และเหมาะสม จนเกิดความเชื่อมั่นในการตัดสินใจ 

ของตนเอง ซึ่งนำามาสู่การเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติของเกษตรกร โดยมีการดำาเนินกิจกรรม 

ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ครอบคลุมทุกระยะพัฒนาการของพืช รวมทั้งการปฏิบัติ 

และการจัดการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กระบวนการฝึกอบรมจะเลือกใช้วิธีที่ให้ผู้เรียน 

เป็นศูนย์กลาง โดยการมีส่วนร่วม และอาศัยกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

การปฏิบัติจริง ดังนั้น การเรียนรู้ผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร จึงทำาให้ผู้เรียน 

ไม่ รู้สึกว่ากำาลังถูกสอน หรือกำาลังได้รับการฝึกอบรมอยู่ กระบวนการดังกล่าว  

จึงเป็นเครื่องมือที่ เหมาะสมสำาหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกร 

ให้เกิดการยอมรับองค์ความรู้ และนำาไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

และด้วยความเต็มใจ
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 องค์ประกอบพืน้ฐ�นของโรงเรียนเกษตรกร

  

  1.  โรงเรียนเกษตรกรหนึ่งแห่ง ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรจำานวน  

20 - 25 คน

  2. โรงเรียนเกษตรกร เป็นการเรียนในแปลงปลูกพืช และมีระยะเวลา

อย่างน้อย 1 ฤดูกาลเพาะปลูก (ตั้งแต่เพาะเมล็ดไปจนถึงเก็บเกี่ยว)

  3.  สมาชิกโรงเรียนเกษตรกร พบปะกันเป็นประจำาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก

  4.  สมาชกิโรงเรียนเกษตรกร  เป็นผู้ดำาเนนิการศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่ง 

วิธีไอพีเอ็ม (IPM) และวิธีแบบเกษตรกรทั่ว ๆ ไป เกษตรกรจะมีแปลงปฏิบัติตามวิธ ี

ไอพีเอ็ม (IPM) และแปลงปฏิบัติตามวิธีดั้งเดิม

  5.  โรงเรียนเกษตรกรต้องมีการทำาแปลงศึกษาเฉพาะเรื่อง ซึ่งหัวข้อ 

ที่ศึกษาขึ้นอยู่กับปัญหาที่มีอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ

  6.  โรงเรียนเกษตรกรจะมีการกำาหนดหัวข้อเรียนรู้พิเศษ ซึ่งเกษตรกร 

เป็นผู้เลือกเรื่องที่ตนเองสนใจ

  7.  สมาชิกโรงเรียนเกษตรกรพบปะในแต่ละครั้งอย่างน้อยที่สุดจะต้องมี 

กิจกรรมการวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตร (AESA) แปลงปลูกพืช และปิดท้ายด้วยการ 

ตัดสินใจร่วมกันในการจัดการแปลงปลูกของสัปดาห์นั้น ๆ

  8.  วิธีการศึกษาตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร คือ การเรียนรู้ 

จากประสบการณ์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ศูนย์กลางอยู่ท่ีผู้เรียน และยึดหลัก 

การศึกษานอกระบบ
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   9.  โรงเรียนเกษตรกร 1 กลุ่ม จะต้องมีวิทยากรพี่เลี้ยง อย่างน้อย  

1 คน เพื่อทำาหน้าที่อำานวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้เกิดประสบการณ์ มิใช่ 

การสอนให้ทำา หรือการส่งมอบคำาสั่งจากระดับบนสู่ระดับล่าง
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	 ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นโรงเรียนเกษตรกร

  

 การส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียน 

เกษตรกร เป็นกระบวนการส่งเสริมแบบมีส่วนร่วมที่เน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วม 

ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นพี่เลี้ยง 

หรือผู้อำานวยความสะดวก ดังนั้น จึงถือว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ที่มี 

บทบาทสำาคัญในการดำาเนินงาน โรงเรียนเกษตรกรมีขั้นตอนในการดำาเนินงาน ดังนี้

 1. ก�รสร้�งวิทย�กรหลัก ในการสร้างวิทยากรหลักเพ่ือท่ีจะให้ไปดำาเนินงาน 

ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 

ในพระราชดำารินั้น จะต้องมีการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นตลอดฤดูกาลเพาะปลูกพืช เช่น 

วิทยากรหลักด้านข้าว จะใช้เวลาประมาณ 16 สัปดาห์ พืชผักประมาณ 12 สัปดาห์  

เป็นต้น ตลอดการฝึกอบรม
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  วิทยากรหลักจะต้องเรียนรู้กระบวนการผลิตพืช กระบวนการส่งเสริม 

และทักษะในด้านการส่งเสริมแบบมีส่วนร่วม โดยการฝึกปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน 

วิทยากรหลักเหล่านี้มาจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของสำานักงานเกษตรจังหวัด 

ต่าง ๆ โดยหวังว่าวิทยากรหลัก เมื่อสำาเร็จการฝึกอบรมแล้วจะกลับไปดำาเนินการ 

โรงเรียนเกษตรกร และเป็นวิทยากรอบรมการส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การเกษตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 

ในจังหวัดของตนเอง เพื่อขยายเครือข่ายให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

   2. ก�รคัดเลือกพืชเป้�หม�ย ดำาเนินการส่งเสริมและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร สามารถนำาไปใช้ได้ทุกพืช 

เพราะว่าโรงเรียนเกษตรกรเป็นกระบวนการส่งเสริม จะแตกต่างกันในแต่ละเนื้อหา 

รายละเอียดของเทคโนโลยีแต่ละพืชเท่านั้น ถ้าวิทยากรหลักมีความรู้และความเข้าใจ 

ในเนื้อหา และกระบวนการส่งเสริม ก็สามารถท่ีจะดำาเนินการได้และสามารถนำาไป 

ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมส่งเสริมอื่น ๆ ได้อีกด้วย
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   3.  ก�รถ�่ยทอดคว�มรู้ต�มกระบวนก�รโรงเรียนเกษตรกร  มแีนวทาง

ในการดำาเนินการ ดังนี้

   3.1  ประชุมช้ีแจงเกษตรกร เพ่ือทำาความเข้าใจและหาข้อตกลง 

ร่วมกัน ในประเด็นต่าง ๆ เช่น

    - วัตถุประสงค์ของการดำาเนินกิจกรรม

    -  วิธีการดำาเนินการ

    -  การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการดำาเนินงาน ซึ่งเป็น 

ปัจจัยสำาคัญเพราะถ้าไม่มีเกษตรกรก็ไม่สามารถดำาเนินการได้

    -  ควรมีการประเมินความรู้ และทักษะของเกษตรกรทั้งก่อน 

และหลัง  เมื่อจบกระบวนการส่งเสริมเพื่อทราบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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  3.2  ก�รกำ�หนดสถ�นที่ที่ใช้ในก�รส่งเสริมและถ่�ยทอดเทคโนโลยี
 

      -  สถานที่ควรใช้แปลงปลูกพืช หรืออยู่ใกล้แปลงปลูกพืช เพื่อ

สะดวกในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ

    -  สถานที่มีร่มเงาอาศัยกันแดด กันฝน

    -  ใช้แปลงปลูกพืชเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ

    -  ควรจัดให้มีแปลงศึกษา ทดสอบ และพิสูจน์ทราบ เพื่อให้ 

เกษตรกรได้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเอง

    -  ประเด็นในการเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับระยะการเจริญเติบโต 

ของพืช ปัญหา และความต้องการของเกษตรกร

    -  กจิกรรมการเรียนรูต้้องมอียา่งตอ่เนือ่งตลอดฤดกูาลเพาะปลกูพชื 


