
วช.
โครงการอบรม “กระบวนการ

ถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัย
สู่สังคม ชุมชน”ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ

วั น อั ง ค ำ ร ที่  ๒ ๔  พ ฤ ษ ภ ำ ค ม  ๒ ๕ ๖ ๕  เ ว ล ำ  ๑ ๐ . ๓ ๐ - ๑ ๒ . ๐ ๐  น .
ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ก ำ ห ล ำ  โ ร ง แ ร ม ส ว น ดุ สิ ต เ พ ล ส  ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ส ว น ดุ สิ ต

โดย ดร.ยุพิน เลิศบุรุษ  
หัวหน้ำฝ่ ำยพัฒนำเชิ งพื้นที่ และชุมชน

กองส่ ง เสริมและสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรม



“การพัฒนาและก าหนดรูปแบบ/ 
กระบวนการน าส่งองค์ความรู้

สู่กลุ่มเป้าหมาย 
หรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน”์
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การน าผลงานวิจยัและนวตักรรมไปใช้ประโยชน์
ผ่านกระบวนส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้

ให้ผู้ใช้ประโยชน์ 



การส่งเสริมการจัดการความรู้งานวิจัย และถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์

4

➢ การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญและ
ลงทุนพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ใช้ได้ทันกับสถานการณ์ปัญหา และน าไปสู่การปฏิบัติเกิดขึ้นได้จริง
ในพื้นที่ 

➢ วช.ก าหนดเป้าเชิงยุทธศาสตร์และแผนด้านการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อใช้เป็นกรอบ/ทิศ
ทางการใช้ประโยชน์และขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และผลักดันให้เกิดการน าผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

➢ โดยการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์  ครอบคลุมตั้งแต่ งานบริหารทุนวิจัย งานจัดการ
ความรู้ งานพัฒนาพื้นที่และชุมชน งานเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนากลไกหรือ
เครื่องมือในการถ่ายทอด ต่อยอด และขยายผล ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ให้สามารถเชื่อมโยง
ผู้ผลิตงานวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัยและผู้ได้รับประโยชน์โดยแท้จริง 
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1. ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ประโยชน์จำกผลงำนวิจัย
และนวัตกรรม

2. ผลกระทบในวงกว้ำงหรือระยะยำวทำงเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจ
- ประชำชนมีกำรจ้ำงงำน มีอำชีพ และรำยได้เพ่ิมขึ้น
- เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
- ผลิตภำพทำงกำรเกษตร สังคม คุณภำพชีวิต และ

สุขภำพของประชำชนดีขึ้น
- ควำมเหลื่อมล้ ำลดลง ชุมชนเข้ำถึงองค์ควำมรู้ 

ควำมเสียหำยต่อชีวิตและทรัพย์สินลดลงอย่ำงมี
นัยส ำคัญ

สิ่งแวดล้อม
- คุณภำพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
- ปัญหำมลพิษลดลง

1. องค์ควำมรู้ ผลงำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ท่ีมีควำมพร้อมใช้ทำงเทคโนโลยี  และ/หรือ 
ทำงสังคม (TRL/SRL) และถูกน ำไปใช้ประโยชน์

2. คู่มือ เครื่องมือ/เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
บุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้สู่กำรใช้ประโยชน์

3. ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรมกระจำยไป
ท่ัวประเทศ

4. มีระบบ ICT และฐำนข้อมูลเพื่อหนุนเสริมให้เกิด
กำรใช้ประโยชน์

5. นักวิจัยชุมชน/วิศวกรทำงสังคม/นวัตกรรม
6. ระบบติดตำมและประเมินผลกำรใช้ประโยชน์

งำนวิจัยและนวัตกรรมก่อนกำรด ำเนินโครงกำร 
ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร และหลังด ำเนินโครงกำร
เสร็จส้ิน

ผลผลติ ผลลพัธ์ ผลกระทบ
1. องค์ควำมรู/้ผลงำนวิจัยสำมำรถยื่น

จดทรัพย์สินทำงปัญญำ และจ ำนวนผลงำนวิจัย 
เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ขึน้บัญชี
นวัตกรรมและบัญชีสิ่งประดิษฐ์

2. เครือข่ำยพันธมิตรและควำมร่วมมือ (เครือข่ำย
ควำมร่วมมือในชุมชนระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน และเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำง วช. และหน่วยงำนเครือข่ำย
พันธมิตรท้ังในและต่ำงประเทศ)

3. ควำมส ำเร็จ/ควำมคุ้มค่ำกำรถ่ำยทอดงำนวิจัย
และนวัตกรรมจำกผู้ผลิต (Supply Side) สู่ผู้
ได้รับประโยชน์ (Demand Side) 

4. ต้นแบบ (Role Model) ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัย
และนวัตกรรม

ค่าคาดหวังเป้าหมายเส้นทางการใช้ประโยชน์
งานวิจัยและนวัตกรรมจนเกิดผลกระทบ
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การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
(ประโยชน์คืออะไร ใครได้ประโยชน์)

ใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะ 
Demand Driven

เกิดผลประโยชน์ร่วม (Mutual Benefit) 
• สำมำรถแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจอย่ำงสร้ำงสรรค์และลงมือปฏิบัติได้จริง
• สร้ำงรำยได้ ลดต้นทุน เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและแก้ไขปัญหำ

เศรษฐกิจภำพรวม
• เครือข่ำยคลัสเตอร์ทำงเศรษฐกิจระดับชุมชน จังหวัด กลุ่มจังหวัด ภำค 

ประเทศ

• สำมำรถก ำหนดนโยบำย ผ่ำนกระบวนกำรตั้งแต่ ค้นหำแนวคิด 
ทฤษฎี สร้ำงแนวทำงแก้ไข เลือกแนวทำงท่ีเหมำะสมกับบริบท

• มีท่ีปรึกษำทำงเทคนิคในรำคำท่ีถูก
• มีหลักฐำนหนุนกฎหมำยและมิใช่กฎหมำยเพื่อเสนอ ครม.อนุมัติ

• ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะ
ต่อยอด

• ได้ฝึกปฏิบัติให้กับนักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย/นักศึกษำ (Knowledge 
Sharing) มีประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำนร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์

• มีควำมเข้ำใจควำมต้องกำร R&D ของผู้ใช้ประโยชน์ผลงำนวิจัย
และนวัตกรรมดีขึ้น

• กำรเติบโตเศรษฐกิจสีเขียวและคำร์บอนต่ ำ
• สร้ำงเกษตรมูลค่ำสูง เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท่ีมา : หนังสือเรื่อง “ก้าวต่อไป วช.จะท าอะไร”

เชิง
เศรษฐกิจ

เชิง
นโยบาย

เชิง
วิชาการ

เชิง
สงัคม

(ส่ิงแวดล้อม)
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กระบวนการน าส่งองค์ความรู้สู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์



การพัฒนา คุณภาพชีวิต เชิงพืน้ที่
ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 

การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
เพ่ือการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ด้านการวิจัย : เฉพาะประเด็น

การยกระดับ คุณภาพและมาตรฐาน 
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

การพัฒนา ภูมิภาคและจังหวัด
เชิงยุทธศาสตร์ 

11

กิจกรรมส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์

การจัดการงานวิจัยฯ เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และชุมชน
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แนวทางการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และชุมชน

1
4

3
2

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม1.

 ต้นแบบยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรวิจัยและนวัตกรรม
พัฒนำเชิงพื้นที่และชุมชน

 ได้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรรับรอบคุณภำพและมำตรฐำนจำกกำร
ยกระดับ

 ต้นแบบกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ กำรประสำน และเสริมสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคี

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพ้ืนที่
ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 2.

 เพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์จำกทรัพยำกรธรรมชำติครบวงจรที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ประจ ำถิ่น 

 พัฒนำ/ต่อยอดต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกภูมิปัญญำพื้นบ้ำน สู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์

 ต้นแบบกำรพัฒนำพื้นที่จำกกำรบูรณำกำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพัฒนำศักยภำพคน
และทักษะควำมรู้ มีระบบดูแลสุขภำพ/ยกระดับระบบคุ้มครองทำงสังคม.

 แก้ไขปัญหำสังคมด้วยกำรวิจัยและออกแบบเพื่อพัฒนำพื้นที่ มีสังคมเชื่อมโยงเครือข่ำย

การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการวิจัย : เฉพาะประเดน็

ส่งเสริม และขยำยผลควำมรู้จำกงำนวิจัย เทคโนโลย ีและนวัตกรรม ที่ก่อให้เกิด
คุณประโยชน์ตลอดห่วงโซ่กำรผลิตพัฒนำไปสู่เชิงพำณิชย์หรืออตุสำหกรรม

ต่อยอดและยกระดับผลงำนวิจัยเพื่อเป็นแหลง่กำรเรียนรู้ศำสตร์แต่ละแขนง
เข้ำด้วยกัน 

ส่งเสริมและพัฒนำนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
และ BCG

3.

การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัดเชิงยุทธศาสตร์ 

 เชื่อมโยงระบบและกลไกส่วนท้องถิ่น กับภำคเอกชน เพิ่มควำมสำมำรถด้ำนกำร
ผลิตสินค้ำ/บริกำรและผลผลติทำงกำรเกษตรตอบสนองควำมต้องกำรประชำชน
ในพื้นที่อย่ำงยั่งยืน

 กลไกส่งเสริมควำมเชื่อมโยงกำรผลิตกับกำรตลำดสร้ำงเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่
ต้นแบบ

 กำรน ำผลงำนและนวัตกรรมที่ประสบควำมส ำเร็จในพื้นที่ ไปขยำยผล ต่อยอด

4.



ระบุกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ
การใช้ประโยชน์จากองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม

มิติ

การใช้ประโยชน์
เชิงนโยบายสาธารณะ

การใช้ประโยชน์
เชิงความมั่นคง

การพัฒนาชุมชน

พึ่งตนเองตามแนวทาง

พระราชด าริ

ผลการด าเนินงานและผลการ
ประเมินการใช้ประโยชน์
ส่งกลับงานจัดท านโยบาย 

ยุทธศาสตร์ แผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมของประเทศ

ผลการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์
จากการจัดการความรู้การวิจัยในภาพรวม

พัฒนาและก าหนด
รูปแบบ/กระบวนการ

น าส่งองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมสู่

กลุ่มเป้าหมาย: ได้ 
output

บ่งชี้องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี 
นวัตกรรม

การติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ในแต่ละมิติ : เชิงนโยบายสาธารณะ เชิงความมั่นคง 

เชิงชุมชน สังคม และการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชด าริ

การใช้ประโยชน์
เชิงชุมชน สังคม

องค์ความรู้จากการ
วิจัย เทคโนโลยี 

นวัตกรรม

นโยบายส าคัญของ
รัฐบาล อาทิ BCG

นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมของประเทศ

ผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม

13

กิจกรรมส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์

แนวทางการจัดการความรู้การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม (KM)
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การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM)

01

ให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่
คิดค้น

แต่ยังไม่ได้น าไปทดลองเพื่อ
พัฒนาต้นแบบ 

หรือยังไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศ

02

ให้หน่วยงานปฏิบัติหรือ
ผู้มีความต้องการได้มีโอกาสใช้

องค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาองค์กรและงาน

ของหน่วยงาน

03

ให้ชุมชน/สังคมสามารถเข้าถึง
องค์ความรู้ที่ไม่เคยได้รับหรือ
เข้าถึง จนท าให้ชุมชนสามารถ
สร้างรายไดสู้งขึ้น แก้ไขปัญหา
ของชุมชน และในที่สุดก็ตอบ
โจทย์แผนยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ

ของประเทศ

วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย
สร้างกลไกเชื่อมโยงหรือส่งต่อผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมที่นักวิจัยทั้งในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
ในระดับต่างๆ และในสถาบันวิจัย/หน่วยงาน ไป

กลุ่มเป้าหมายเพื่อการใช้ประโยชนท์ั้งในภาค

ชุมชน/สังคม นโยบาย ความมั่นคง
14



การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม

มุ่งเน้นการน าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่มีความพร้อมน าสู่กระบวนการใช้ประโยชน์ 
เพื่อการพัฒนาเชิงชุมชน และสังคม ในการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนการผลิต การพัฒนาทักษะ
อาชีพ เสริมรายได้ น าไปสู่การยกระดับรายได้ คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม ต้องแสดงให้เห็น
ถึงการจัดการความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความพร้อม มีประโยชน์ต่อพื้นที่
และกลุ่มเป้าหมาย สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการส่งเสริมและขยายผลให้แก่ผู้ใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชน สังคม ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สนองตอบนโยบายรัฐบาล
ในการพัฒนา แก้ปัญหา สร้างรายได้ หรือเป็นทางเลือกให้แก่ชุมชน สังคม
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การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM)

1 3

2 4

5

6
เป็นการบริหาร/จัดการความรู้
จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
▪ ผู้ขอรับทุนต้องตรวจสอบและรวบรวม

องค์ความรู้ที่มีอยู่และมีความพร้อม
▪ ต้องมีชุดข้อมูลองค์ความรู้ที่พร้อมถ่ายทอด

ต้องไม่ใช่เป็นการวิจัยใหม่
หรือการวิจัยเพื่อสร้าง

องค์ความรู้ (Basic Research) 
หรือ การวิจัยเชิงทดลอง 

(Experimental Research)

มีการก าหนด

กระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบที่ชัดเจน

มีการติดตามประเมินผล
ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

(Supply side) 
โดย วช. ทั้งก่อน ระหว่าง 
และหลังด าเนินกิจกรรม

ต้องบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน
ในพ้ืนที่ด าเนินการ เพื่อสร้าง

ความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์

ตอบโจทย์และ

เป็นความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย



ลักษณะของข้อเสนองานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคม ชุมชน

1) เป็นโครงการที่ต้องแสดงความชัดเจนตามกรอบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ และสอดคล้อง
กับขอบข่ายการให้ทุนในประเด็นที่เปิดรับโดยข้อเสนอกิจกรรมที่เป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Basic research) การวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental research) วช. จะไม่พิจารณา 

2) การด าเนินงานต้องมีพื้นที่ชุมชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนและต้องตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน/พื้นที่อย่างชัดเจน รวมถึงมีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ และชุมชนในการเชื่อมโยงการน าองค์ความรู้ไป

ขยายผลที่ชัดเจน โดยผู้เสนอโครงการต้องแสดงหลักฐานความต้องการใช้ประโยชน์จากกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 

3) มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมในการด าเนินงานจัดการความรู้และขยายผลในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้มีความ
ยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ เช่น ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาเกษตรกรจังหวัด หน่วยงาน
สถาบันทางการศึกษาในพื้นที่  

17
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มหาวิทยาลัยต้องเช็คสตอกองค์ความรู้ที่มี

แนวทางการด าเนินการเพื่อท างานใหเ้ข้าเปา้ในการพัฒนาสังคม ชุมชน

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษาต้นทุน / ศักยภาพ

รู้จักสังคม ชุมชนของตนก ำหนดพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละมหำวิทยำลัย/ 
กระจำยโครงกำรให้คลอบคลุม

มหำวิทยำลัยทุกแห่งต้องรู้จกพื้นที่ให้บริกำรของตนเอง
เป็นอย่ำงดีและมีกำรประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีบทบำทตำม
ภำรกิจของตนเอง โดยมีองค์ควำมรู้
ของมหำวิทยำลัยเป็นสื่อประสำน

สังคมชุมชนได้รับกรำพัฒนำ
และอยู่ได้ด้วยตนเองอย่ำงยั่งยืน

โดยมีทัศนคติที่ดีถูกต้อง

• นศ. และคณาจารย์มีความผูกพันกับสังคม ชุมชน
• ต าแห่งวิชาการประเภท “ผลงานวิชาการรับใช้สังคม” เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา

สร้ำงปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทุกภำคส่วนในพื้นที่

สร้ำงระบบฐำนข้อมูล

วิเครำะห์ปัญหำ/ควำมต้องกำรของท้องถิ่น

วำงแผนพัฒนำภำยใต้บริบทของพื้นที่และยุทธศำสตร์
จังหวัดโดยควำมร่วมมือทั้งภำยในและภำยนอก

มหำวิทยำลัย

ติดตำมและประเมินผล
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• บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
• บูรณาการการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย เข้ากับการพัฒนาท้องถิ่น

จัดท ำฐำนข้อมูล (Big Data) ของพื้นที่บริกำร เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือช่วยตัดสินใจในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่นตำม

บทบำทและศักยภำพของมหำวิทยำลัย

ติดอำวุธทำงปัญญำเพื่อกำร
พัฒนำสังคมชุมชน อย่ำงยั่งยืน

ยกระดับดัชนีชี้วัดควำมสุข
มวลรวมชุมชน

เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา

Big Data
76 จังหวัด

มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
มีพื้นฐำนชีวิตที่ม้ันคงเข้มแข็ง

มีอำชีพ มีงำนท ำ
เป็นพลเมืองดี มีวินัย

ชุมชนท้องถ่ินมีควำมม่ันคง
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และกำรศึกษำ

• ศักยภำพของพ้ืนที่
• ฐำนทรัพยำกร/ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
• ศักยภำพ/ควำมพร้อมของชุมชน
• ปัญหำ/ควำมต้องกำรที่แท้จริงของชุมชน
• ฯลฯ

“เตรียมคน” “ตรึงคนในพื้นที่”

“เตรียมพื้นที่”

Competency Building – Up Skill - Reskill



20

1. การวิเคราะห์บรบิทพื้นที่/ชมุชน
2.  สภาพปัญหาจ าเพาะที่โยง/relevant กับพืน้ที/่ชุมชน ทีมี่ความส าคัญ

ทีจ่ะใช้ความรู้มาแก้ปัญหาได้
3. เป้าหมายชุดโครงการ/แผนงานวิจัย
4. กรอบแนวคิด/ทฤษฎี/เครื่องมือวิจัย
5. Stakeholders/Users
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับตามวัตถุประสงค์ของชุดโครงการวิจัย 
7. ทีมวิชาการและทีมงานพัฒนาทีจ่ะช่วยให้ท างานประสบผล
8. เงื่อนไขหนุน/ขัดขวาง (Assumptions)

8 ขั้นตอนส าคัญในการน าความรู้สู่สังคม ชุมชน



5. วิเครำะห์
Stakeholders/Users

1. กำรวิเครำะห์บริบทพื้นที/่
ชุมชน

2. สภำพปัญหำจ ำเพำะท่ี
โยง/relevant กับพื้นที/่ชุมชน ที่มี

ควำมส ำคัญที่จะใช้ควำมรู้มำ
แก้ปัญหำได้

8. วิเครำะห์ปัจจัย
เงื่อนไขหนุน/ขัดขวำง 

(Assumptions)

3. ก ำหนด
เป้ำหมำยแผนงำน

โครงกำร

4. ก ำหนดกรอบแนวคิด/ทฤษฎ/ีเครื่องมือ
วิจัย 

6. วิเครำะห์ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับตำมวัตถุประสงค์

ของแผนงำนโครงกำร

ตัวอย่าง การน าองค์ความรู้สู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ คุ้งบางกะเจ้า 
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7. จัดทีมวิชำกำรและ
ทีมงำนพัฒนำที่จะช่วยให้

ท ำงำนประสบผล



การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์
เพื่อยกระดับมาตรฐานและรายได้ชุมชน

คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

โดย : ยุพิน เลิศบุรุษ
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ตัวอย่าง การน าส่งองค์ความรู้สู่การใช้
ประโยชน์



บริบทเชิงพื้นที/่ชุมชน คุ้งบางกระเจ้า

เป็นพื้นที่สี เขียวขนาดใหญ่
ใกล้กรุงเทพมหานคร ได้รับ
การขนานนามว่า  "ปอดสี
เ ขี ย ว "  ขอ งก รุ ง เ ทพ  ถู ก
อนุรักษ์ให้ เป็นพื้นที่สี เขียว
ขนาดใหญ่ให้คงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน ตามแนวพระราชด าริ
ของในหลวง ร.9  เป็นแหล่ง
เรียนรู้การฟื้นฟูป่าเชิงนิเวศ 
คนในชุมชนอยู่ได้ มีเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตที่ดีตามวิถี
วัฒนธรรมชุมชน

เอกลักษณ์และความโดดเด่น

ของพื้นที่และการคงเป็นพื้นที่

เกษตรกรรมด้วยพืชผักและไม้

ผลหลายชนิดที่ เป็นพืชประจ า

ถิ่นและมุ่ ง เน้นการผลิตแบบ

เกษตรปลอดภัย จ าหน่ายให้แก่

ชุมชนและนักท่องเที่ยวในตลาด

ชุมชนและผู้รับซื้อภาคเอกชน

จากภายนอก

การเกษตรอินทรีย์มีพื้นที่เกษตรรวม 1,300 ไร่ หรือ 10% ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นการเกษตรเพาะปลูกพืช

ในระบบเกษตรปลอดภัย (GAP) 1,180 ไร่ และพื้นที่ในระยะปรบัเปลี่ยนเพ่ือรับรองมาตรฐานฯ 120 ไร่

พื้นที่ได้รับการรับรองตามระบบพีจเีอสแล้ว 50 ไร่



➢ ผลผลิตที่ได้ยังไม่เพียงพอทั้งชนิดและปริมาณ 

สภาพปัญหาจ าเพาะที่โยงกับพืน้ที่/ชมุชน ที่มีความส าคัญที่จะใช้ความรู้มาแก้ปัญหาได้

➢ ความต้องการเพิ่มขึ้นรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 12-15 ตัน/ เดือน 

➢ เกษตรกรขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ ระบบและ
แผนการผลิต การจัดการผลผลิตให้ได้มาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันและเชื่อมต่อเครือข่ายการตลาดภายนอก จาก
ข้อจ ากัดเกษตรอินทรีย์ เช่น ข้อก าหนดด้านมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์/ ผลผลิตต้องมาจากแปลงที่มีการรับรอง



เพื่อพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนคุ้งบางกะเจ้า

โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และ

ปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ด้วยโซ่อุปทานสินค้าเกษตรอินทรีย์

ให้เกิดโซ่คุณค่าด้วยนวัตกรรมการเกษตรผ่านการจัดการกระบวนการผลิต การ

ควบคุมชนิดและปริมาณผลผลิตที่สมดุลกับตลาดรับซื้อ สร้างอตัลักษณ์ของพื้นที่

เกษตรอินทรีย์ เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรของกลุ่ม/ชุมชน ลดปัญหาหนี้สิน

เป้าหมายชุดโครงการ/แผนงานวิจัย



กรอบแนวคิดของการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

▪ การใช้องค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องมาปรับใช้ทั้งระบบการผลิต : การจัดการดิน 
การจัดการน้ า การอารักขาพืช ตลอดจนการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว

▪ ยกระดับมาตราฐานการผลิต จากระบบพีจีเอส สู่มาตราฐานออร์แกนิกประเทศไทย และ/
หรือ นานาชาติ เช่น IFORM /การอบรมเชิงปฏิบัติการ แปลงสาธิต และสร้างระบบพี่
เลี้ยงติดตามแนะน าจนได้รับการรับรองมาตราฐาน

▪ ต้นแบบมีความเข้มแข็งแล้วจะด าเนินการในขั้นต่อไป การขยาย/เพิ่มจ านวนกลุ่มให้มี
เครือข่ายสมาชิกครอบคลุม 6 ต าบลของคุ้งบางกระเจ้า

▪ ยกระดับโซ่คุณค่าพืช/ผักของชุมชนเชิงอตัลักษณ์ 
▪ เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์กับกลุ่มภายนอก เพื่อยกระดับ/เพิ่มรายได้ของเกษตรกร



กรอบแนวคิดในการด าเนินโครงการ/แผนงาน
การเพิ่มพ้ืนที่และเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

ของเครือข่าย

ต้นแบบการขับเคลื่อน/บริหารการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เชิงบูรณาการ
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการท าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน/คู่มือ, เกษตรกรกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ได้รับการรับรองฯ,  ผลผลิตพืชอินทรีย์ที่เปน็อตัลักษ์ประจ าถิ่นฯที่มีมูลค่าสูง

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการสร้างทีมพี่เลี้ยง      
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ

กลุ่มใหม่ ใช้กรอบบันได 5 ขั้นสามพรานโมเดล
กลุ่มPGSเดิม สร้างเป็นเกษตรกรผู้น าชุมชน โดยการ
เพ่ิมศักยภาพในทุกด้าน

เกษตรกรกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่

อบรมเชิงปฏิบัติการ ให้องค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องท้ังระบบการผลิต การ

จัดการดิน การจัดการน้ า การอารักขาพืช การ
จัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว

อบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้พื้นฐานระบบ 
PGS และมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์

ท าการประเมินความพร้อมหลังการอบรม 

การยกระดับมาตรฐานการผลิต
สู่มาตรฐานอินทรีย์ ตลอด supply chain

เกษตรกรกลุ่มเดิมที่มีศักยภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การก้าวสู่การขอรับรองมาตรฐาน
แปลงผลิตพืชอินทรีย์ IFOAM และการยื่นขอมาตรฐาน

แปลง รับการตรวจประเมินและได้รับการรับรอง

ท าการประเมินก่อนและหลังการอบรม 

การก าหนดพื้นท่ีและประชากรตัวอย่าง
(กลุ่มเดิม+กลุ่มใหม่คัดเลือกเกษตรกรท่ีสนใจเพื่อ

เป็นตัวแทนต าบล)

จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

จัดเวทีพบปะเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์

การบริหารจัดการผลผลิต ระดมความคิดของแต่ละกลุ่มเพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT) และค้นหาอัตลักษณ์ของกลุ่มและวางแผนการผลิต/การผลิตพืช
อินทรีย์อัตลักษณ์ประจ าถิ่นที่มีมูลค่าสูง ( พิลังกาสา มะม่วงน้ าดอกไม้ ละมุดสีดา ชมพู่น้ าดอกไม้ มะพร้าวน้ าหอม)



เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับมาตรฐานและรายได้ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เสนอ ยุพิน เลิศบุรุษ

กลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีจากโครงการ/แผนงานวจัิย

1. เกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์/เกษตรกรผู้น าของชุมชน  
2. เครือข่าย/วิสาหกิจชุมชนเกษตรกร/กลุ่มผลิตปุ๋ย
อินทรีย์
3. กลุ่มวิถีวัฒนธรรมชุมชน/ประชาคมหมู่บ้าน
4. ผู้น าท้องถิ่น อปท./อบต./ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประธาน
ประชาคม/ปราชญ์เกษตร
5. ส านักงานเกษตรอ าเภอ/เกษตรจังหวัด 
6. หน่วยส่งเสริม:กรมการพัฒนาชุมชน/กรมส่งเสริม
การเกษตร/กรมวิชาการเกษตร/กรมพัฒนาท่ีดิน/
สหกรณ์การเกษตร
7. หน่วยสนับสนุน: มูลนิธิชัยพัฒนา/ปตท./กฟผ.
8. ทีมวิทยากรพ่ีเลี้ยงสามพรานโมเดลวิสาหกิจเพ่ือ
ชุมชน
9. ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10. ผู้ประกอบการธุรกิจอินทรีย์ในชุมชน/ภาคเอกชน
11. ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท)
12. กลุ่มผู้บริโภค 
13. นักท่องเท่ียว(กลุ่มรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม)

1 3

ความสนใจต่ า อิทธิพลสูง
1. ผู้ น าท้ องถิ่ น  อปท . /อบต . /ก านัน /
ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานประชาคม/ปราชญ์
เกษตร
2. ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท)
3. ส านักงานเกษตรอ าเภอ/เกษตรจังหวัด

ความสนใจสูง อิทธิพลสูง
1.เกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์/เกษตรกรผู้น า
ของชุมชน  
2. เครือข่าย/วิสาหกิจชุมชนเกษตรกร/กลุ่ม
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
3.ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ทีมวิทยากรพี่เลี้ยงสามพรานโมเดล
วิสาหกิจเพื่อชุมชน

ความสนใจต่ า อิทธิพลต่ า
1 .กลุ่มวิถีวัฒนธรรมชุมชน/ประชาคม
หมู่บ้าน
2. กรมการพัฒนาชุมชน/กรมส่งเสริม
การเกษตร/กรมวิชาการเกษตร/กรม
พัฒนาที่ดิน/สหกรณ์การเกษตร

ความสนใจสูง อิทธิพลต่ า
1. ผู้ประกอบการธุรกิจอินทรีย์ในชุมชน /
ภาคเอกชน
2. กลุ่มผู้บริโภค 
3.นักท่องเที่ยว(กลุ่มรักสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม)
4. มูลนิธิชัยพัฒนา/ปตท./กฟผ.

Low Interest                        High

Interest-Influence Grid

High

Influence

Low

2
ประมาณการณ์ขนาดของผลกระทบ (มาก-นอ้ย)

มีส่วนร่วมมาก (ทุกขั้นตอน)
1. เกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์/เกษตรกรผู้น าของชุมชน (5)  
2. เครือข่าย/วิสาหกิจชุมชนเกษตรกร/กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (5)
3 ทีมวิทยากรพี่เล้ียงจากสามพรานโมเดลวิสาหกิจเพื่อชุมชน (5)
4. ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (5)

มีส่วนร่วมปานกลาง (บางขั้นตอน)
1. ผู้น าท้องถิ่น อปท./อบต./ก านัน/ผู้ ใหญ่บ้าน/ประธาน
ประชาคม/ปราชญ์เกษตร (3)
2. กรมการพัฒนาชุมชน/กรมส่งเสริมการเกษตร/กรมวิชาการ
เกษตร/กรมพัฒนาท่ีดิน/สหกรณ์การเกษตร (3)
3. ส านักงานเกษตรอ าเภอ/เกษตรจังหวัด (4)
4. หน่วยรับรอง: ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท) (4)
5. ผู้ประกอบการธุรกิจอินทรีย์ในชุมชน/ภาคเอกชน (3)

มีส่วนร่วมน้อย 
1. กลุ่มวิถีวัฒนธรรมชุมชน/ประชาคมหมู่บ้าน (2)
2. หน่วยสนับสนุน: มูลนิธิชัยพัฒนา/ปตท./กฟผ) (2)
3. กลุ่มผู้บริโภค (2)
4. นักท่องเท่ียว (กลุ่มรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม) (1)

4 แนวทางการบรหิารจัดการกลุม่ High Interest + High Influence

กลุ่มควำมสนใจสูง อิทธิพลสูง เน้นกำรมีส่วนร่วมในทุกกระบวนกำร ร่วมบริหำรจัดกำรให้บรรลุเป้ำหมำย และสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
กลุ่มควำมสนใจต่ ำ อิทธิพลสูง เน้นกำรประชุมหำรือ วำงแผน สร้ำงควำมเข้ำใจ ช้ีแจงเงื่อนไข และหำทำงออกต่อปัญหำและขอ้จ ำกัดต่ำงๆ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สื่อสำรต่อเนื่องเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือท่ีดี
กลุ่มควำมสนใจสูง อิทธิพลต่ ำ เน้นกำรตอบสนองที่ตรงตำมควำมต้องกำร อำจมีหำรือข้อตกลงในรำยละเอียดของคุณภำพ/รำคำผลติภัณฑ์ มีกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิด
กลุ่มควำมสนใจต่ ำ อิทธิพลต่ ำ เน้นกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ ประชุมเพื่อแจ้งให้ทรำบและขอควำมรว่มมือในกำรสรำ้งอัตลักษณ์ท้องถิ่น และร่วมสนับสนุนกำรพัฒนำเกษตรกร 28



Activity Description Indicators Means of Verification Assumptions

Overall Objective/Goal

เพ่ือพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ

ฐานรากชุมชนคุ้งบางกะเจ้า 

1.คุณภาพชีวิตของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนคุ้งบางกะเจ้าดีขึ้น 

2. สถานภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี

-ข้อมูลรายได้ครวัเรือนเกษตรกร ก่อน-หลัง มีโครงการและต่อเนื่องไป 3 ปี

-ข้อมูลหนี้สินครัวเรือนเกษตรกร ก่อน-หลัง มีโครงการและต่อเนื่องไป 3ปี

-ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม(คุณภาพน้ า/อากาศ) ประจ าปี

ความชัดเจนในเชิงนโยบายต่อการ

อนุรักษ์พื้นท่ีสีเขียว และอัตลักษณ์

พื้นท่ีเกษตรกรรม
Purpose/outcomes

1.ยกระดับรายได้/ครัวเรือน/คน ของ

เกษตรกรกลุ่ม/ชุมชน และลดปัญหาหนี้สนิ 

2.สร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนของ

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์คุ้งบางกะเจ้า

3. สร้างอัตลักษณ์พื้นที่ในการบริหาร

จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชุมชน

เพื่อความย่ังยืน

1. รายได้ของเกษตรกร/ครัวเรือน/ชุมชน เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อน 15 %

2. จ านวนสมาชิกเกษตรกรในเครือข่ายเพ่ิมข้ึน 

3. ชนิดพืชอินทรีย์ที่เป็นอัตลักษณ์ประจ าถิ่นคุ้งบางกะเจ้าที่มีมูลค่าสูง

4.ปริมาณผลผลิต ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ที่มีคุณภาพและปริมาณที่

เพียงพอและเพ่ิมข้ึน และสอดคล้องกับมาตรฐาน

5. มีพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองระบบและมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

6. มีพ้ืนที/่ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าอินทรีย์สู่ผู้บริโภค

7. ยอดการสั่งซื้อที่เพ่ิมข้ึน

-ฐานข้อมูลสถิติรายได้/หนี้สิน ครัวเรือน ประจ าปี (ฐานข้อมูล 

อปท./อบต)

-ฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกในวิสาหกิจเกษตรกรของชุมชน 

-ฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นท่ีในคุ้งบางกะเจ้า ท่ีเป็นพื้นท่ี

การเกษตรกรรม/พื้นท่ีท าเกษตรอินทรีย์

-ข้อมูลปริมาณผลผลิตพืช/ผักเกษตรอินทรีย์แต่ละชนิด 

-ข้อมูลการส่งมอบสินค้าเกษตรอินทรีย์แก่ผู้ประกอบการ 

เปรียบเทียบในรอบปี

- ก าร เปลี่ ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศตามฤดูกาลท่ีส่งผลต่อ

พื้ น ท่ี / ก า ร ขึ้ น ล ง ข อ ง

ระดับน้ าทะเล/ปัญหาดินเค็ม

-ผู้บริหารท้องถิ่นท่ีหัวก้าวหน้า/รัก

สุขภาพ

Results/outputs

1. ต้นแบบ/ระบบการบริหารการผลิตสินค้า

เกษตรอินทรีย์ตลอดโซ่อุปทาน และเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม

1.มีคู่มือ/แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติพืชอินทรีย์ ท้ังในด้านคุณภาพ

และปริมาณ (ทั้งระบบ PGS และมาตรฐานระดับชาติ)

2.มีคู่มือ/แนวทางในการบริหารจัดการผลผลิต การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและ

ช่องทางการตลาด

- รายงานผลการตรวจประเมินของหน่วยรับรอง ประจ าปี

- รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่ม

อาจจะติดขัดกับระเบียบกฎเกณฑ์ 

และความพร้อมของชุมชนและ

เกษตรกร
2. กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เกษตรต้นแบบท่ีผ่านการรับรอง

1. จ านวนสมาชิกเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรียก์ลุ่มใหม่ท่ีเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 50ราย 

2.จ านวนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรต้นแบบท่ีผ่านการรบัรองกลุ่มPGS 

3.เกษตรกรกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่สามารถพัฒนาจากระบบ PGS ได้รับการรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรยี์ระดับชาติ อย่างน้อย 5 ราย

-ฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกเครือข่าย เปรียบเทียบกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ 

- ฐานข้อมูลทะเบียนในการตั้งกลุ่มวิสาหกิจเกษตรกรของชุมชน เดิมและใหม่

- ฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการรับรอง

ต้องเป็นกลุ่มเกษตรกรที่สนใจ

เข้าร่วมจริงๆ

เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับมาตรฐานและรายได้ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เสนอ ยุพิน เลิศบุรุษ
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Activities Means & Resources Sources of information about action progress Assumptions
Activity for Objective 1

1.การเพ่ิมพื้นที่และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

- ก าหนดพ้ืนที่และคัดเลือกเกษตรกรท่ีสนใจเพ่ือเป็นตัวแทนต าบล

- การอบรมให้ความรู้พ้ืนฐานทั้งระบบการผลิตพืชผัก/แนวทางการปลูกพืชอินทรีย์ (การ

จัดการดินและปุ๋ย การจัดการน้ า การอารักขาพืช การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว)

- ท าการประเมินความพร้อมหลังการอบรม 

- กลุ่มเกษตรกรคุ้งบางเจ้าพีจีเอสเดิม

-เกษตรกรกลุ่มใหม่ คัดเลือกจาก 6 ต าบลๆละ10 ราย

-ทีมวิทยากร/ผู้เชี่ยวสาขาต่างๆ/นกัวจิัย/ผู้ช่วยนักวิจยั ม.เกษตร

- ทีมนักวิชาการด้านต่างๆ จากหน่วยสนับสนุน

-ทีมพี่เลี้ยงจากสามพรานโมเดล

- วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่พร้อมใช้ในการสนับสนุนกลุ่ม

- งบประมาณ

- ผลการประเมินระดับความพร้อม

- ความพึงพอใจ

-ตัวแทนแต่ละต าบลที่มีความพร้อม

- ระบบสมัครสมาชิกของชุมชน

นโยบายและ

แนวทางปฏิบัติ

ของชุมชน

Activity for Objective 2

2.การยกระดับมาตรฐานการผลิตของเกษตรกรสู่มาตรฐานอินทรีย์ ตลอด supply chain

-การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ระบบการผลิตและการตลาดอินทรีย์ ภายใต้กรอบมาตรฐาน

ทั้งระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม    ( PGS) และระบบมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ (มาตรฐาน

การผลิต/ผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ การตลาดและการค้า)

-ท าการประเมินก่อนและหลัง

- กลุ่มเกษตรกรคุ้งบางเจ้าพีจีเอสเดิม (แกนน าเกษตรกรชุมชน)

- มีแปลงตัวอย่าง

- เกษตรกรกลุ่มใหม่  

- ทีมวิทยากร/ผู้เชี่ยวสาขาต่างๆ/นกัวจิัย/ผู้ช่วยนักวิจยั ม.เกษตร

- ทีมพี่เลี้ยงจากสามพรานโมเดล

- วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่พร้อมใช้ในการสนับสนุนกลุ่ม

- งบประมาณ

- ผลการประเมินระดับความรู้ความเขา้ใจ

- รายงานผลการประเมินการทดสอมาตรฐาน

ข้อกฏหมาย/

หลักเกณฑ์ที่ก าหนด

การยอมรับของ

สมาชิก
Activity for Objective 3

3. การบริหารจัดการผลผลิต

-การระดมความคิดเห็นของแตล่ะกลุ่มเพ่ือวิเคราะห์ SWOT และค้นหาอัตลักษณ์ของกลุ่ม และวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับ
ตลาด (ชนิด ปริมาณ ช่องทางตลาดทัง้ใน/นอกชมุชน ราคา)
-วิเคราะห์แนวโน้ม/เป้าหมายการผลิตในอนาคต
-ศึกษาดูงานพ้ืนทีต่้นแบบสามาพรานโมเดล
-วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

- กลุ่มเกษตรกรคุ้งบางเจ้าพีจีเอสเดิม (แกนน าเกษตรกรชุมชน)

- เกษตรกรกลุ่มใหม่  

- ทีมวิทยากร/ผู้เชี่ยวสาขาต่างๆ/นกัวจิัย/ผู้ช่วยนักวิจยั ม.เกษตร

- ทีมพี่เลี้ยงจากสามพรานโมเดล

- ยานพาหนะเดินทาง

- งบประมาณ

- รายงานผลการวิเคราะห์ SWOT/ข้อมูลพื้นฐานชมุชนในทกุมติิ

- รายงานชนิดพืชที่เปน็อัตลักษณ์ของท้องถิน่

- ระบบ/สถิติการจัดจ าหน่ายผลผลิต/สินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน

- ตลาดจ าหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ชุมชน

- ปริมาณความต้องการของผู้ประกอบการรับซื้อ

- ตลาดประชารัฐเกษตรอินทรีย์

ฤดูกาลและสภาพ

อากาศที่เปลี่ยนแปลง

Activity for Objective 4
4. การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของเครือข่าย 

-จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการสร้างทีมพี่เลี้ยง โดยการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
กลุ่มใหม่ ใช้กรอบบันได 5 ขั้น (วิเคราะห์ประเมินพื้นที่และความพร้อม/ละลายพฤตกิรรม+สร้างแรงบันดาลใจ/เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการปจัจัยต่าง/

ทดลองปฏิบัติจริงในแปลงตนเองโดยมีทีมพี่เลี้ยงแนะน า/ลงมือปฏิบัตเิองตามข้อก าหนด)
กลุ่มPGSเดิม สร้างเป็นเกษตรกรผูน้ าชุมชน โดยการเพิ่มศักยภาพในทุกดา้น (การจัดการการผลิตปัจจัย ปุ๋ยอนทรีย์ ชีวภัณฑ์ การจัดการศัตรูพืช/ 

การจัดการผลผลิตและแปรรูป/การจัดการแผนการผลิตสินคา้และการตลาด/การสร้างเครือข่าย+กลุ่มวิสาหกิจ+เครือข่ายตลาดในและนอกชุมชน)
-จัดเวทีพบปะเครือข่ายเกษตรกรอนิทรีย์

-จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

- กลุ่มเกษตรกรคุ้งบางเจ้าพีจีเอสเดิม

- กลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์

- กลุ่มเกษตรกรกลุ่มใหม่  

- ทีมพี่เลี้ยงจากสามพรานโมเดล

- ทีมวิทยากร/ผู้เชี่ยวสาขาต่างๆ/นักวจิัย/ผู้ช่วยนักวจิยั ม.เกษตร

- ภาคเอกชนที่รั

- งบประมาณ

-ทะเบียนสมาชิกวิสาหกิจชุมชน

-ศูยน์ถ่ายทอดในชุมชน

ต้องเป็นกลุ่ม

เกษตรกรที่สนใจเข้า

ร่วมจริงๆ

เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับมาตรฐานและรายได้ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ
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Input Output
Outcome

Impact
User Change

1.งบประมาณวิจัย  วช.
จ านวน 3,000,000 บาท

ผลผลิตรองท่ี 2
คู่มือ/แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การท าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน

-กลุ่มเกษตรกรคุ้ง
บ้างกะเจ้า

-กลุ่มเกษตรกรมีแผนการผลิตใน
ปริมาณที่เพียงพอและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด  

ด้านเศรษฐกิจ
- เกษตรกรมีรายได้สุทธิครัวเรือนเพ่ิมขึ้น
(15%ภายใน 3 ปี) จากการผลิตที่เพ่ิมขึ้น/
และจากการขายผลิตภัณฑ์อ่ืนหรือปัจจัยใน
ขั้นตอนการผลิต

2.ทีมนักวิจัย 
-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ทีมพี่เลี้ยงสามพรานโมเดล
-ทีมนักวิชาการจากหน่วยส่งเสริม/
สนับสนุน/หน่วยรับรอง

3.ระยะเวลา 12 เดือน

4.องค์ความรู/้เทคโนโลยี/ระบบ
การผลิตเกษตรอินทรีย์(เดิม)/
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ผลผลิตหลัก 
ต้นแบบการขับเคลื่อน/บริหารการ
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เชิงบูรณาการ

ผลผลิตรองท่ี 3
ผลผลิ ตพื ชอิ นทรี ย์ ท่ี เป็นอั ตลั กษ์
ประจ าถิ่นคุ้งบางกระเจ้าท่ีมีมูลค่าสูง

ผลผลิตรองท่ี 1
เกษตรกรในกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ท่ี

ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ   -กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่
เกี่ยวเนื่องกับเกษตร
อินทรีย์

-บริษัทเอกชนผู้รับ
ซื้อผลผลิต

ด้านสังคม
-เกิดการรวมกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนเพื่อการบริหาร
จัดการ และอนุรักษ์พื้นที่คุ้งบางกะเจ้าที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืน
-ลดความขัดแย้งของสังคมในชุมชนคุ้งบางกะเจ้า

สิ่งแวดล้อม
มีการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนอย่าง
คุ้มค่า มีความมั่นคงปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
และสร้างความยั่ งยืนของระบบนิ เวศ ที่
สนับสนุนการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

- เกิดคุ้งบางกะเจ้าโมเดลที่มีความ
เข้มแข็งของกลุ่ม/ชุมชน และสามารถ
ขยายผลสู่กลุ่ม อ่ืน และเชื่ อมโยง
ระหว่างกลุ่มทั้งภายในและภายนอก

-กลุ่มเกษตรกรสามารถลดต้นทุนและ
เพ่ิมปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการผลิต

-บ.มีก าไรเพ่ิมขึ้นจากการส่งออกสู่
ตลาดภายนอกที่เพ่ิมข้ึนจากเดิม

-กลุ่มวิสาหกิจสามารถสร้างรายได้จาก
ความต้องการปัจจัยการผลิตที่เพ่ิมขึ้น

เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับมาตรฐานและรายได้ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เสนอ ยุพิน เลิศบุรุษ
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