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การจัดการความรู (Knowledge Management)

เรื่อง  “การใชสารชีวภัณฑในการปองกันและกําจัดศัตรูขาว”

หลักการสําคัญ 
สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจหลักคือ สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ

การเกษตรและองคกรเกษตรกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหสามารถผลิตสินคาเกษตรใหไดปริมาณ คุณภาพ

และมีความปลอดภัยตอผูผลิต ผูบริโภค ผลิตไดอยางยั่งยืน ไมทําลายสิ่งแวดลอม และนอมนําเอาปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรซึ่งไดกําหนดวิสัยทัศนไววา สํานักงาน 

เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน” สําหรับในป 

พ.ศ.2552 ไดเนนการสงเสริมเรื่องการผลิตอาหารที่ปลอดภัย ตามยุทธศาสตร สําคัญของจังหวัด คือ”อาศัยความ
อุดมสมบูรณของพื้นที่ระบบชลประทานที่ดีและเทคโนโลยี ในการพัฒนาแหลงอาหารที่มีคุณภาพ” เพื่อ 

ใหการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมี “ขาว”พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดมีการพัฒนา

คุณภาพของขาว ผลผลิตที่ไดมีความปลอดภัยของผูผลิตและผูบริโภค และไดมาตรฐาน จึงจะตองดําเนินการ

จัดการความรู เรื่อง “การใชสารชีวภัณฑในการปองกันและกําจัดศัตรูขาว” เพื่อใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร

และเกษตรกรในจังหวัดไดมีความรูความเขาใจในการปองกันกําจัดศัตรูขาวที่ถูกตองปลอดภัยตอผูผลิต จะทําให

การเกษตรมีความยั่งยืน และไมสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมในชุมชนเกษตรดวย

กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management)
การดําเนินงานตามกระวนการจัดการความรู (Knowledge Management) ตามแผนการจัดการความรู 

(KM Action Plan) ของสํานักงานเกษตรจังหวัดฯ ประจํา ป 2552 เรื่อง “การใชสารชีวภัณฑในการปองกันและ

กําจัดศัตรูขาว” ไดกําหนดไว 7 ขั้นตอน ซึ่งผลการดําเนินงาน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การบงชี้ความรู(Knowledge Identification)

ขั้นตอนที่ 2 การสรางและแสวงหาความรู(Knowledge Creation and Acquisition)

ขั้นตอนที่ 3 การจัดความรูใหเปนระบบ(Knowledge Organization)

ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement)

ขั้นตอนที่ 5 การเขาถึงความรู (Knowledge Asset)

ขั้นตอนที่ 6 การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing)

ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู (Learning)
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ขั้นตอนที่ 1 การบงชี้ความรู(Knowledge Identification)
คณะทํางานของจังหวัดไดพิจารณาคัดเลือกเรื่อง/ประเด็นความรูที่จะตองดําเนินการจัดการความรู         

ในป 2552 ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดดําเนินการ เรื่อง “การใชสารชีวภัณฑในการปองกันและกําจัดศัตรูขาว” 

สารชีวภัณฑ คืออะไร? คือสารหรือผลิตภัณฑที่ไดจากธรรมชาติเพื่อลดการใชสารเคมีทางการเกษตร

ไดแก              

     1.สารสกัดจากธรรมชาติ    หมายถึง สารสกัดชีวภาพและชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูพืช หรือ

ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช เชน น้ําสกัดชีวภาพ น้ําสมควันไม เปนตน

     2.สารธรรมชาติจากพืช   หมายถึง สารธรรมชาติที่ไดจากพืช มีสารสําคัญมีฤทธิ์ในการปองกันกําจัด

ศัตรูพืชทางการเกษตร หรือทําใหพืชทนทานศัตรูพืช เชนสะเดา หางไหล หนอนตายหยาก และสมุนไพรอื่น ๆ

     3. ชีวภัณฑหรือชีวินทรีย หมายถึง ชีวภัณฑหรือชีวินทรีย ประเภท เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื่อไวรัส 

ไสเดือนฝอย และแมลงศัตรูพืชธรรมชาติ ใชเปนสารควบคุมโรค และแมลงศัตรูพืช เพื่อลดหรือทดแทนสารปองกัน

กําจัดศัตรูพืชโดยจะตอง เปนชีวภัณฑที่มีความปลอดภัยตอมนุษย และสัตวรวมทั้งสภาพแวดลอมและสามารถ

ผลิตขยายปริมาณได มากพอเพียงตอการนํา ไปใชประโยชน

    4.ปุยชีวภาพ หมายถึงปุยชีวภาพ ที่ประ กอบ ดวยจุลินทรียที่มีชีวิต ที่สามารถสรางธาตุอาหาร หรือชวยให

ธาตุอาหารเปนประโยชนกับพืช เชน น้ําหมักชีวภาพ ปุยน้ําหมัก ปุยอินทรียอัดเม็ด ฮอรโมนชีภาพ เปนตน

การบงชี้ความรู  สํานักงานเกษตรจังหวัดฯไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้

1.1 แตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูของสํานักงานเกษตรจังหวัด  จํานวน 1 คณะ เมื่อวันที่    

23 พฤษภาคม 2552จํานวน 23 คน ประกอบดวย

- เกษตรจังหวัดฯ เปนประธาน

- นักวิชาการจากทุกกลุม/ฝายในสํานักงานเกษตรจังหวัดฯ  เปนกรรมการ

- ผูแทนจากสํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ  เปนกรรมการ

โดยใหคณะทํางานมีหนาที่กําหนดแนวทางการจัดการความรู จัดทําแผนปฏิบัติงาน ขับเคลื่อน ผลักดัน

ติดตาม ชวยเหลือ แกไขปญหาการดําเนินงานทั้งในระดับจังหวัดและอําเภอ ทั้ง 16 อําเภอ 
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1.2 ประชุมคณะทํางาน
จัดประชุมคณะ ทํางานของสํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 

2552  ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทบทวนและแลกเปลี่ยนประสบการณการจัดการ

ความรูในองคกรในชวงที่ผานมา กําหนดแนวทางการดําเนินงาน จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรูป 

2552 และ ระดมความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบองค ความรูเกี่ยวกับสารชีวภัณฑในการปองกันและกําจัดศัตรู

ขาว ทั้ง ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge : EK) และความรูในตัวบุคล (Tacit Knowledge : TK) เพื่อ

จัดทําทะเบียนองคความรูทั้ง EK และ TK จํานวน 1 ชุด
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ขั้นตอนที่ 2 การสรางและแสวงหาความรู(Knowledge Creation and Acquisition)
คณะทํางานการจัดการความรู หรือ KM Team ของสํานักงานเกษตรจังหวัดฯ และบุคลากรใน

หนวยงานรวมกันเก็บรักษาความรูเดิมที่มีในองคกร และรวมกันสราง แสวงหา คนควาหาความรูใหมเพิ่มเติมจาก

ภายนอกองคกร อยางนอยอําเภอละ 1 เรื่อง โดยใชหลายรูปแบบดังนี้

2.1 ถอดองคความรู ใหมจากเกษตรกรผูประสบผลสําเร็จ (Best practice)ในการใชสารชีวภัณฑ

      ในการปองกันและกําจัดศัตรูขาวที่มีอยูในพื้นที่ของอําเภอตางๆ ทุกอําเภอ บันทึกรวบรวมและ

       เผยแพร

2.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดเปนองคความรู จากเกษตรกรผูที่ใชสารชีวภัณฑในการ

       ปองกันและกําจัดศัตรูขาว (Community of Practice) พรอมทั้งจดบันทึกรวบรวม จัดเก็บ

        ความรูใหมไวในองคกร

2.3 จัดเวทีเรียนรู โดยเชิญผูรู ทั้งที่อยูในพื้นที่มาเลาและนอกพื้นที่ของอําเภอ/จังหวัด ใหมาเลา

       (Story Telling) เรื่องการใชสารชีวภัณฑในการปองกันและกําจัดศัตรูขาว แกเจาหนาที่และ

      เกษตรกร พรอมทั้งถอดเปนองคความรู บันทึก เก็บรวบรวมไวในองคกร

2.4 คันหาความรูใหมจากนอกองคกร โดยคนหาใน Internet จาก Website ตางๆ ของเอกชน 

      องคกรเอกชน และหนวยงานภาครัฐ  รวบรวมจัดเก็บไวในองคกร
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 ขั้นตอนที่ 3 การจัดความรูใหเปนระบบ(Knowledge Organization)
คณะทํางานการจัดการความรู หรือ KM Team ของสํานักงานเกษตรจังหวัด ดําเนินการรวบรวม

องคความรูทั้งหมด ที่เกี่ยวของกับการใชสารชีวภัณฑในการปองกันและกําจัดศัตรูขาว พรอมทั้งจัดแยกหมวดหมู

ของความรู ทั้ง EK และ TK โดย แยกเปน 4 หมวดหมู คือ

1.สารสกัดธรรมชาติ    

2.สารธรรมชาติจากพืช   

3.ชีวภัณฑหรือชีวินทรีย

4. ปุยชีวภาพ
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ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement)
คณะทํางานการจัดการความรู หรือ KM Team รวมกับนักวิชาการสงเสริมการเกษตรในสํานักงาน

เกษตรจังหวัดและอําเภอ ทําการตรวจสอบ ตรวจทานองคความรู จัดเรียงเนื้อหา รูปภาพ รูปแบบการนําเสนอ ให

สมบูรณ  ปรับภาษาที่ใชใหมีความเหมาะสม ใหเขาใจงาย พรอมทั้งพิมพเปนเอกสาร สื่อสิ่งพิมพตางๆพรอม
เผยแพร เชน บทความ แผนพับ ขาว จดหมายขาว แผนปลิว  ชุดนิทรรศการ เปนตน 

  

     

เอกสารเผยแพร

       

ชุดนิทรรศการ
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บทความเผยแพร

ขั้นตอนที่ 5 การเขาถึงความรู (Knowledge Asset)
คณะทํางานการจัดการความรู หรือ KM Team รวมกับงานประชาสัมพันธของสํานักงาน 

ดําเนินการจัดระบบการเผยแพรความรูผานชองทางตางๆในหนวยงานทั้งสํานักงานเกษตรอําเภอและสํานักงาน

เกษตรจังหวัด และมีการเผยแพรไดไมต่ํากวาเดือนละ 1 ครั้ง/อําเภอ ดังนี้

1.การเผยแพรความรูไปสูเจาหนาที่  ดําเนินการโดยวิธีดังนี้

    - เผยแพรผาน Website ของสํานักงานเกษตรอําเภอ ทั้ง 16 อําเภอ 

- เผยแพรผาน Website ของสํานักงานเกษตรจังหวัด http://Ayutthaya.doae.go.th

                                        ซึ่ง Website ของสํานักงานเกษตรจังหวัดจะเชื่อมโยงกับ Website ของกรมสงเสริม

   การเกษตร http://K-centerdoae.go.th

    
เผยแพรผานเว็บไชต
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-ในสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอ จัดทําเปนมุมความรู ใชชื่อวา 

  KM Corner, K-Zone และ K-Corner

    

2. การเผยแพรความรูไปสูเกษตรกร ดําเนินการโดย การผลิตสื่อตางๆ เชน แผนพับ ขาว แผนปลิว   

    เพื่อแจกแกเกษตรกร กลุมสงเสริมการผลิตขาว หรือนําไปแสดงไว ณ ศูนยขาวชุมชน ศูนย

    เรียนรูการเกษตรพอเพียง ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

    จุดสาธิตการเกษตร และแปลงเรียนรูการเกษตรที่อยูในพื้นที่ หรือบางแหงไดมีการเผยแพร

    เสียงตามสาย หอกระจายขาวรวมถึงวิทยุชุมชนดวย
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ขั้นตอนที่ 6 การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing)
6.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรูของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร 
สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระบบสงเสริมการเกษตรเปนเครื่องมือที่ใชในงาน

สงเสริมการเกษตร ซึ่งในระบบสงเสริมการเกษตรกําหนดไวใหมีเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูของเจาหนาที่สงเสริม

การเกษตรทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงกระบวนการทํางานหรือพัฒนางานในพื้นที่ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคโนโลยี 

การเกษตรที่ใชในงานสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ อยางตอเนื่อง ซึ่งสํานักงานเกษตรฯ ไดใช ระบบสงเสริมการ 
เกษตร เปนเครื่องมือในการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจํานวน 70 คน
ตามกระบวนการการจัดการความรู ดังนี้

1.เวทีพบปะตามระบบสงเสริมการเกษตร

    1.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (District Workshop) ทุก 2 เดือน/ครั้ง/1 วัน

    1.2 การประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน (Monthly Meeting) ทุกเดือน ทุกอําเภอ

    1.3 การประชุมเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรของสํานักงานเกษตรอําเภอทุกวันจันทร ทุกอําเภอ

ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรมดังกลาวเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร จะใชเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูความรูกันอยาง

ตอเนื่องเปนประจํา
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2.เวทีการประชุม สัมมนา และอบรม ตามโครงการกิจกรรมสงเสริมการเกษตรประจําป ที่

สํานักงานเกษตรไดรับการสนับสนุนใหดําเนินการในป 2552 เชนโครงการดังนี้

- โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน

- โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวเพื่อลดการเสี่ยงภัยและมุงสูเกษตรอินทรีย

- โครงการสงเสริมการผลิตขาวพันธุดี

- โครงการบูรณาการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยมุงสูมาตรฐานจังหวัด

                                        พระนครศรีอยุธยา ป 2552

- โครงการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรภายใตแผนปฏิบัติการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา

- โครงการบริหารศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความสี่ยงใหกับเกษตรกร

- โครงการขยายการลดตนทุนการผลิตขาว

     

3.การเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ของนักวิชาการสงเสริมการเกษตรระดับจังหวัด/อําเภอ ตาม

กิจกรรมโครงการที่ระดับจังหวัด และสํานักสงเสริมพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เปนผูจัด

    



การจัดการความรู                                       Knowledge Management: KM                      สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุม/คณะผูศึกษาดูงานจากหนวยงานในสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร

และนอกสังกัดกรมสงเสริม ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  

6.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเกษตรกร
ดําเนินการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหแกเกษตรกรไดไมต่ํากวา 208 ราย สวนใหญ

เปนการดําเนินงานในระดับอําเภอ ซึ่งจะใชเวทีการประชุม สัมมนา และอบรม ตามโครงการกิจกรรมสงเสริม

การเกษตรประจําป ที่สํานักงานเกษตรอําเภอไดรับการสนับสนุนใหดําเนินการในป 2552 เชนโครงการ ดังนี้

- โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน

- โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวเพื่อลดการเสี่ยงภัยและมุงสูเกษตรอินทรีย

- โครงการสงเสริมการผลิตขาวพันธุดี

- โครงการบูรณาการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยมุงสูมาตรฐานจังหวัด

                                        พระนครศรีอยุธยา ป 2552

- โครงการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรภายใตแผนปฏิบัติการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา

- โครงการบริหารศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงใหกับเกษตรกร

- โครงการขยายการลดตนทุนการผลิตขาว
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเกษตรกร

ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู (Learning)
การเรียนรูเปนการนําความรูเกี่ยวกับการใชสารชีวภัณฑในการปองกันและกําจัดศัตรูขาว ไปใชจริง

ในพื้นที่และไรนา ทําใหผูปฏิบัติเกิดการเรียนรู และไดความรูใหม เปนการยกระดับความรู ความรูจะเกิดการพัฒนา

และเคลื่อนไปขางหนาอยางตอเนื่องตอไป การเรียนรูนี้ไดมีการจัดการเรียนรู ทั้ง เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรของ

จังหวัด/อําเภอ  และ เกษตรกรทุกอําเภอ

ในสวนของวิธีการดําเนินงานสํานักงานเกษตรจังหวัดและอําเภอ ไดใชกิจกรรมตามแผนงาน
โครงการสงเสริมการเกษตรที่ไดรับการสนับสนุนงบประมานประจําปเปนเครื่องมือในการสรางการ
เรียนรูใหแกเจาหนาที่และเกษตรกร ทั้ง การฝกอบรม การศึกษาดูงาน  การจัดกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 

การทําแปลงเรียนรู และการฝกปฺฏิบัติในไรนา  เปนตน  จึงทําใหเจาหนาที่ไมต่ํากวา 70 คนและเกษตรกรไมต่ํา
กวา 208 คนไดมีการเรียนรู จนทําใหมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการใชสารชีวภัณฑในการปองกันและ

กําจัดศัตรูขาวมากขึ้น

    

การเรียนรูจากการนําไปปฏิบัติจริงในพื้นที่และไรนาเกษตรกร
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Explicit Knowledge :EK
เอกสารความรูที่รวบรวมจัดเก็บไวที่ KM corner สนง.เกษตรจังหวัด
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Tacit Knowledge :TK
บุคคลที่มีความรูเกี่ยวกับการใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดศัตรูขาว

     บุคคลที่มีความรูดาน 

   
1. ชื่อนายทองคํา  อมรประภาธีรกุล
    ที่อยู  21/2  หมูที่ 7 ต.เทพมงคล

    อ.บางซาย  จ.พระนครศรีอยุธยา

2.  ชื่อ  นายสุวรรณ  มะโน

    ที่อยู 20 หมูที่ 6 ต.นาคู

    อ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา

     บุคคลที่มีความรูดาน   

      
1. ชื่อ  นายวิเชียร  โชติเฉลิมพงษ

    ที่อยู  55/2 หมูที่ 3 ต.สิงหนาท

      อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

2. ชื่อ น.ส.แปงหอม  จิตตะเสวี

    ที่อยู  2 หมูที่ 2 ต.ทาตอ

    อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา



การจัดการความรู                                       Knowledge Management: KM                      สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15

บุคคลที่มีความรูดาน 

   
               1. ชื่อ  นายสําอางค  เผือกหอม

    ที่อยู  32/1 หมูที่ 7.ต.เทพมงคล

    อ.บางซาย จ.พระนครศรีอยุธยา

2. ชื่อ นายประดิษฐ  นามวงษ

    ที่อยู 22/2 หมูที่ 2 ต.ทาตอ

                             อ.มหาราช  จ.พระนครศรีอยุธยา

     บุคคลที่มีความรูดาน    

       

               1. ชื่อ นายเสวก  มณีเจียร

    ที่อยู  5/3 หมูที่ 6 ต.สามบัณฑิต

                             อ.อุทัย  จ.พระนครศรีอยุธยา         

     

2.ชื่อ นายเฉลิม  กองจินดา

    ที่อยู   26 หมูที่ 9    ต.กบเจา

    อ.บางบาล  จ.พระนครศรีอยุธยา
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ภาคผนวก

1.คําสั่งคณะทํางาน
2.แนวทางการจัดการความรูของสํานักงานเกษตรจังหวัด
3.แผนการจัดการความรู (Action Plan)
3.ทะเบียน EK และ TK
4.องคความรูการใชสารชีวภัณฑในการปองกันและกําจัด
   ศัตรูขาว 4 หมวด


