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แนวการศึกษา 

วิชาการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
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คณะท างานผลิตวิชาการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

1. นางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล ผู้อ านวยการกองพัฒนาเกษตรกร  ประธานคณะท างาน 
2. นางขวัญจิตต์ เกตุกัน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กองพัฒนาเกษตรกร 
คณะท างาน 

3. นางสาวสุตาภา ทองสมจิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
กองพัฒนาเกษตรกร 

คณะท างาน 

4. นางสาวสุทิตา พุทธา   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
กองพัฒนาเกษตรกร 

คณะท างาน 

5. นางสาวลลิดา ศิริเสาร ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
กองพัฒนาเกษตรกร 

คณะท างาน 

6. นายวิโรจน ์  กิจไมตรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
กองพัฒนาเกษตรกร 

คณะท างาน 

7. นางสาวกัญญาภัค ช่องพิทักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
กองพัฒนาเกษตรกร 

คณะท างาน 

8. นางสาวฉัตติญา  พรหมปองสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5
จังหวัดสงขลา 

คณะท างาน 

9. นางสาวบันดิษฐ  ใสโศก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 
จังหวัดขอนแก่น 

คณะท างาน 

10. นายพัชญ์ธน  วิกัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่ 

คณะท างาน 

11. นางสาวศิริพร มณีโชติ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

คณะท างาน 

12. นางสาวฉัฐสิณี หาญกิตติชัย ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร
และเคหกิจเกษตร  กองพัฒนาเกษตรกร 

คณะท างานและเลขานุการ 

13. นางสาวพิชญาภัค จันทร์นิยมาธรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
กองพัฒนาเกษตรกร 

คณะท างาน 
และผู้ช่วยเลขานุการ 
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ค าน า 
 

เอกสารฉบับนี้มีจุดมุ่ งหมายเพ่ือเป็นคู่มือประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับผู้ เรียนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ชุดวิชาการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนโดยเฉพาะนักส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบงานในด้านนี้ มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ 
และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เนื้อหาในชุดวิชาการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ประกอบด้วย 4 บท ได้แก่ บทที่ 
1 แนวคิดและยุทธศาสตร์ของการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน บทที่ 2 กระบวนการ
ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน บทที่ 3 กระบวนการท างาน วิธีการ เครื่องมือ และปัจจัย
ความส าเร็จในการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน บทที่ 4 กรณีศึกษาการส่งเสริมความมั่นคง
ด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน  โดยมีคณะทางานที่มีความรู้ มีประสบการณ์
และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาคเข้ามาร่วมด า เนินการ ซึ่งมีคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะนาในการพัฒนาหลักสูตรและชุดวิชาส าหรับน าไป
พัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

 

                             คณะท างานผลิตวิชา 
การส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
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สารบัญ 
 

รายการ  หน้า 
คณะท างาน 
ค าน า 
สารบัญ 
สารบัญตาราง (1) 
สารบัญภาพ (2) 
รายละเอียดวิชาการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน (3) 
 - ค าอธิบายวิชา 
 - วัตถุประสงค์ 
 - รายชื่อบทการเรียนรู้ 
ค าชี้แจงการเรียนรู้ (4) 
 - การด าเนินการเรียนรู้ 
 - การท ากิจกรรม e-Leaning 
 - การประเมินผลการเรียนรู้ 
 - ค าแนะน าการเข้าใช้ e-Leaning 
 - เอกสาร/สื่อคัดสรรและแนะน า  
รายการผลิตสื่อ (5) 

บทที่ 1 แนวคิดและยุทธศาสตร์ของการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือน 
              และชุมชน 

1 

              ตอนที่ 1.1 ความหมายและความส าคัญของการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                             ในครัวเรือนและชุมชน 
                             เรื่องท่ี 1.1.1 ความหมายของการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                                              ในครัวเรือนและชุมชน 
                             เรื่องท่ี 1.1.2 ความส าคัญของการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร 
                                              ในครัวเรือนและชุมชน 

2-4 

              ตอนที่ 1.2 ยุทธศาสตร์และนโยบายการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                            ในครัวเรือนและชุมชน 
                            เรื่องท่ี 1.2.1 ยุทธศาสตร์ความมั่นด้านอาหาร 
                            เรื่องท่ี 1.2.2 นโยบายการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                                              ในครัวเรือนและชุมชนของกรมส่งเสริมการเกษตร   
                  

5-9 
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รายการ หน้า 
บทที่ 2 กระบวนการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 10 
              ตอนที่ 2.1 กระบวนการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 11-38 

              เรื่องท่ี 2.1.1 วิเคราะห์พ้ืนที่และสถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหาร 
                                ในครัวเรือนและชุมชน 
              เรื่องท่ี 2.1.2 จัดท าแผนการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร 
                                ในครัวเรือนและชุมชน               
              เรื่องท่ี 2.1.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมความมั่นคง 
                               ด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
              เรื่องท่ี 2.1.4 การด าเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร 
                               ในครัวเรือนและชุมชน 
                               - การส่งเสริมการผลิตอาหารเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน 

                                              - การเข้าถึงอาหาร 
                                              - ใช้ประโยชน์จากอาหาร 
                                              - การเก็บรักษาอาหารและส ารองเมล็ดพันธุ์  
                             เรื่องท่ี 2.1.5 การส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนเพ่ือความมั่นคง 
                                              ด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน                         

 

               เรื่องท่ี 2.1.6 บทบาทของกลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้องในกระบวนการ 
                                 สง่เสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

 

              ตอนที่ 2.2 การขยายผลและเชื่อมโยงความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน 39-45 
                             เรื่องท่ี 2.2.1 ความสัมพันธ์ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร          
                                               ทฤษฎีใหม่กับการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือน  
                                               และชุมชน 

 

                             เรื่องท่ี 2.2.2 การขยายผลและเชื่อมโยงจากครัวเรือนต้นแบบ 
                                               สู่ชุมชน 
                             เรื่องท่ี 2.2.3 การขยายผลและเชื่อมโยงจากชุมชนสู่โรงเรียน 
                                               ในพ้ืนที ่
                             เรื่องท่ี 2.2.4 การขยายผลและเชื่อมโยงจากชุมชนสู่ชุมชนใกล้เคียง 

 

 บทที่ 3 กระบวนการท างาน วิธีการ เครื่องมือ และปัจจัยความส าเร็จในการส่งเสริมความม่ันคง 
           ด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

46 

              ตอนที่ 3.1 กระบวนการท างานร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร 
                            เรื่องท่ี 3.1.1 แนวคิดในการท างานร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมความมั่นคง 
                                             ด้านอาหาร 
                            เรื่องท่ี 3.1.2 บทบาทของผู้ปฏิบัติงานในการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร 
                                              กับชุมชน 
                            เรื่องท่ี 3.1.3 กระบวนการท างานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารกับชุมชน 
                            เรื่องท่ี 3.1.4 การเลือกใช้สื่อในการท างานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร 
                                             กับชุมชน 

47-56 
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รายการ หน้า 
              ตอนที่ 3.2 วิธีการและ เครื่องมือในการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                             ในครัวเรือนและชุมชน 

56-59 

                             เรื่องท่ี 3.2.1 วิธีการในการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือน 
                                               และชุมชน 
                             เรื่องท่ี 3.2.2 เครื่องมือในการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือน 
                                               และชุมชน 

 

             ตอนที่ 3.3 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมความม่ันคง 
                            ด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

59-66 

                            เรื่องท่ี 3.3.1 การติดตามการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                                             ในครัวเรือนและชุมชน 

 

                            เรื่องท่ี 3.3.2  การประเมินผลการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                                              ในครัวเรือนและชุมชน 

 

             ตอนที่ 3.4 ปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินงานส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                            ในครัวเรือนและชุมชน 

66-68 

บทที่ 4 กรณีศึกษาการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 69 

เรื่องท่ี 4.1 กรณีศึกษา เรื่องการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน 
               และชุมชนในโรงเรียน 

70-73 

               เรื่องที่ 4.2 กรณีศึกษา เรื่องการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน 
                             และชุมชนในพื้นท่ีพิเศษ 

73-76 

 เรื่องท่ี 4.3 กรณีศึกษา เรื่องการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน 
               และชุมชนในพื้นท่ีส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน 

76-78 

7. บทสรุป 79 
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รายละเอียดวิชา 
ค าอธิบายวิชาการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
 เนื้อหาในชุดวิชาการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ประกอบด้วย 4 บท ได้แก่  

บทที่ 1 แนวคิดและยุทธศาสตร์ของการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน  
บทที่ 2 กระบวนการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน  
บทที่ 3 กระบวนการท างาน วิธีการ เครื่องมือ และปัจจัยความส าเร็จในการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร

ในครัวเรือนและชุมชน  
บทที่ 4 กรณีศึกษาการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนด้านอาหารในครัวเรือน    

และชุมชน 
 

วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

   1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร         
ในครัวเรือนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายชื่อบทการเรียนรู้ 
1. ปฐมนิเทศวิชาและประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
บทที่ 1 แนวคิดและยุทธศาสตร์ของการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือน 
              และชุมชน 
              ตอนที่ 1.1 ความหมายและความส าคัญของการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                             ในครัวเรือนและชุมชน 
                             เรื่องท่ี 1.1.1 ความหมายของการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                                              ในครัวเรือนและชุมชน 
                             เรื่องท่ี 1.1.2 ความส าคัญของการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร 
                                              ในครัวเรือนและชุมชน 
              ตอนที่ 1.2 ยุทธศาสตร์และนโยบายการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                            ในครัวเรือนและชุมชน 
                            เรื่องท่ี 1.2.1 ยุทธศาสตร์ความมั่นด้านอาหาร 
                            เรื่องท่ี 1.2.2 นโยบายการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                                              ในครัวเรือนและชุมชนของกรมส่งเสริมการเกษตร                   

บทที่ 2 กระบวนการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
              ตอนที่ 2.1 กระบวนการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

              เรื่องท่ี 2.1.1 วิเคราะห์พ้ืนที่และสถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหาร 
                                ในครัวเรือนและชุมชน 
              เรื่องท่ี 2.1.2 การจัดท าแผนการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร 
                                ในครัวเรือนและชุมชน 
              เรื่องท่ี 2.1.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมความม่ันคง 
                               ด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
              เรื่องท่ี 2.1.4 การด าเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร 
                               ในครัวเรือนและชุมชน 
                               - การส่งเสริมการผลิตอาหารเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน 
                               - การเข้าถึงอาหาร 

                                              - ใช้ประโยชน์จากอาหาร 
                                              - การเก็บรักษาอาหารและส ารองเมล็ดพันธุ์  
                             เรื่องท่ี 2.1.5 การส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนเพ่ือความมั่นคง 
                                              ด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

              เรื่องท่ี 2.1.6 บทบาทของกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ 
                               ส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน        

              ตอนที่ 2.2 การขยายผลและเชื่อมโยงความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน 
                             เรื่องท่ี 2.2.1 ความสัมพันธ์ของเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญา 
                                              ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการส่งเสริมความมั่นคง 
                                              ด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
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                             เรื่องท่ี 2.2.2 การขยายผลและเชื่อมโยงจากครัวเรือนต้นแบบสู่ชุมชน 
                             เรื่องท่ี 2.2.3 การขยายผลและเชื่อมโยงจากชุมชนสู่โรงเรียนในพ้ืนที่ 
                             เรื่องท่ี 2.2.4 การขยายผลและเชื่อมโยงจากชุมชนสู่ชุมชนใกล้เคียง 

 บทที่ 3 กระบวนการท างาน วิธีการ เครื่องมือ และปัจจัยความส าเร็จในการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
           ในครัวเรือนและชุมชน 
              ตอนที่ 3.1 กระบวนการท างานร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร 
                             เรื่องท่ี 3.1.1 แนวคิดการท างานร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร 
                             เรื่องท่ี 3.1.2 บทบาทของผู้ปฏิบัติงานในการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน 
                                              และชุมชน  
                             เรื่องท่ี 3.1.3 กระบวนการท างานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารกับชุมชน 
                             เรื่องท่ี 3.1.4 การเลือกใช้สื่อท างานส่งเสริมม่ันคงด้านอาหารกับชุมชน 
             ตอนที่ 3.2 วิธีการและเครื่องมือในการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน                             
                            เรื่องท่ี 3.3.1 วิธีการในการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                                             ในครัวเรือนและชุมชน 
                            เรื่องท่ี 3.3.2 เครื่องมือในการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                                              ในครัวเรือนและชุมชน 
            ตอนที่ 3.3 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือน 
                           และชมุชน 
                           เรื่องท่ี 3.3.1 การติดตามส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
                           เรื่องท่ี 3.3.2 การประเมินผลการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
           ตอนที่ 3.4 ปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

บทที่ 4 กรณีศึกษาการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
เรื่องท่ี 4.1 กรณีศึกษา เรื่องการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน 
               และชุมชนในโรงเรียน 

               เรื่องท่ี 4.2 กรณีศึกษา เรื่องการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน 
                             และชุมชนในพื้นท่ีพิเศษ 

 เรื่องท่ี 4.3 กรณีศึกษา เรื่องการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน 
               และชุมชนในพื้นท่ีส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน 

สรุปบทเรียนและประเมินผลตนเองหลังเรียน 
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ค าชี้แจงการเรียนรู้ 
1. การด าเนินการเรียนรู้ 

ด าเนินการเรียนรู้ดังนี้ 
1) ศึกษาแนวการเรียนรู้ 
2) ศึกษาตามประเด็นเนื้อหาสาระ 
3) ท ากิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ก าหนด 

2. การท ากิจกรรม e-learning 
ให้ผู้เรียนท ากิจกรรม e-Learning ในประเด็นต่างๆ ในแต่ละสัปดาห์ดังนี้ 
สัปดาห์ที่ 1 ปฐมนิเทศวิชา/ประเมินผลตนเองก่อนเรียน สื่อวีดิทัศน์ เวลา 25 นาที 
สัปดาห์ที่ 2 บทที่ 1 แนวคิดและยุทธศาสตร์ของการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน 
                         และชุมชน  สื่อวีดิทัศน์ เวลา 30 นาที 
สัปดาห์ที่ 3 บทที่ 2 กระบวนการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน สื่อวีดิทัศน์  

    เวลา 42 นาท ี
สัปดาห์ที่ 4 บทที่ 3 กระบวนการท างาน วิธีการ เครื่องมือ และปัจจัยความส าเร็จในการส่งเสริม 
                  ความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน สื่อวีดิทัศน์ เวลา 33 นาท ี
สัปดาห์ที่ 5 บทที่ 4 กรณีศึกษาการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน สื่อวีดิทัศน์  

    เวลา 30 นาที 
สัปดาห์ที่ 6 สรุปบทเรียน/ประเมินผลตนเองหลังเรียน  สื่อวีดิทัศน์ เวลา 20 นาท ี

3. การประเมินผลการเรียนรู้ 
1) การเข้าร่วมการเรียนรู้ทุกสัปดาห์ 
2) การท ากิจกรรมในการเรียนรู้ทุกบท 
3) การประเมินผลจากการสอบวิชาได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

4. ค าแนะน าการเข้าใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ผู้เรียนศึกษาการเรียนรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือที่ก าหนด 

5. เอกสาร/สื่อคัดสรรและแนะน า 
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รายการผลิตสือ่วีดีทัศน ์
 

ประเด็นเนื้อหา 
เวลา 
(นาที) 

หมายเหตุ 
(ผู้รับผิดชอบ) 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน 15 คณะท างานฯ 
2. แนะน าบทเรียน 10 นางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล 
3. บทที่ 1 แนวคิดและยุทธศาสตร์ของการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือน 
              และชุมชน 

25  

              ตอนที่ 1.1 ความหมายและความส าคัญของการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                             ในครัวเรือนและชุมชน 
                             เรื่องท่ี 1.1.1 ความหมายของการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                                              ในครัวเรือนและชุมชน 
                             เรื่องท่ี 1.1.2 ความส าคัญของการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร 
                                              ในครัวเรือนและชุมชน 

 
 

5 
 

5 
 

นางสาวฉัฐสิณี หาญกิตติชัย 
 

              ตอนที่ 1.2 ยุทธศาสตร์และนโยบายการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                            ในครัวเรือนและชุมชน 
                            เรื่องท่ี 1.2.1 ยุทธศาสตร์ความมั่นด้านอาหาร 
                            เรื่องท่ี 1.2.2 นโยบายการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                                              ในครัวเรือนและชุมชนของกรมส่งเสริมการเกษตร                    

 
 

10 
5 

 
 
ท่านยุคล ลิ้มแหลมทอง 
นางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล 

4. บทที่ 2 กระบวนการการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 47  
              ตอนที่ 2.1 กระบวนการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน  นางสาวสุตาภา ทองสมจิต

นางสาวพิชญาภัค จันทร์นิยมาธรณ์ 
นางสาวสุทิตา พุทธา 
นางสาวกัญญาภัค ช่องพิทักษ์ 

              เรื่องท่ี 2.1.1 วิเคราะห์พ้ืนที่และสถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหาร 
                                ในครัวเรือนและชุมชน 
              เรื่องท่ี 2.1.2 จัดท าแผนการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร 
                                ในครัวเรือนและชุมชน 
              เรื่องท่ี 2.1.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมความมั่นคง 
                               ด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
              เรื่องท่ี 2.1.4 การด าเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร 
                               ในครัวเรือนและชุมชน 
                               - การส่งเสริมการผลิตอาหารเพ่ือบริโภคภายใน   
                                 ครัวเรือน 

                                              - การเข้าถึงอาหาร 
                                              - ใช้ประโยชน์จากอาหาร 
                                              - การเก็บรักษาอาหารและส ารองเมล็ดพันธุ์  
                             เรื่องท่ี 2.1.5 การส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนเพ่ือความมั่นคง 
                                              ด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน   

              เรื่องท่ี 2.1.6 บทบาทของกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 
 
 
 
 
 

6 
 

3 
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ประเด็นเนื้อหา 
เวลา 
(นาที) 

หมายเหตุ 
(ผู้รับผิดชอบ) 

                               ส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน                     
              ตอนที่ 2.2 การขยายผลและเชื่อมโยงความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน   

นางสาวสุทิตา พุทธา 
นางสาวลลิดา ศิริเสาร์  

                             เรื่องท่ี 2.2.1 ความสัมพันธ์ของเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญา 
                                              ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการส่งเสริมความมั่นคง 
                                              ด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

6 

                             เรื่องท่ี 2.2.2 การขยายผลและเชื่อมโยงจากครัวเรือนต้นแบบ 
                                               สู่ชุมชน 
                             เรื่องท่ี 2.2.3 การขยายผลและเชื่อมโยงจากชุมชนสู่โรงเรียน 
                                               ในพ้ืนที่ 
                             เรื่องท่ี 2.2.4 การขยายผลและเชื่อมโยงจากชุมชนสู่ชุมชนใกล้เคียง 

4 
 

4 
 

4 
5. บทที่ 3 กระบวนการ วิธีการ เครื่องมือปัจจัยความส าเร็จในการส่งเสริมความม่ันคง 
              ด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

33  

             ตอนที่ 3.1 กระบวนการท างานร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมความม่ันคง 
                           ด้านอาหาร 
                           เรื่องที่ 3.1.1 แนวคิดงานท างานร่วมกับชุมชนในการส่งเสริม 
                                              ความมั่นคงด้านอาหาร 
                           เรื่องที่ 3.1.2 บทบาทของผู้ปฏิบัติงานในการท างานส่งเสริม 
                                              ความมั่นคงด้านอาหารกับชุมชน 
                             เรื่องท่ี 3.1.3 กระบวนการท างานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร 
                                              กับชุมชน 
                             เรื่องท่ี 3.1.4 การเลือกใช้สื่อท างานส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                                              กับชุมชน 

 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

 
นายพัชญ์ธน  วิกัน 

             ตอนที่ 3.2 วิธีการและเครื่องมือในการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                           ในครัวเรือนและชุมชน 
                           เรื่องที่ 3.2.1 วิธีการในการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                                              ในครัวเรือนและชุมชน 
                            เรื่องท่ี 3.2.2 เครื่องมือในการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                                             ในครัวเรือนและชุมชน 

 
 

3 
 

5 

นางสาวฉัตติญา  พรหมปองสุข 

             ตอนที่ 3.3 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมความม่ันคง 
                            ด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

 นางสาวบันดิษฐ  ใสโศก 

                            เรื่องท่ี 3.3.1 การติดตามการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                                             ในครัวเรือนและชุมชน 

5 
 

                            เรื่องที่ 3.3.2  การประเมินผลการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                                              ในครัวเรือนและชุมชน                                               

5 
 

             ตอนที่ 3.4 ปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินงานส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                            ในครัวเรือนและชุมชน 

3 นางขวัญจิตต์ เกตุกัน 
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ประเด็นเนื้อหา 
เวลา 
(นาที) 

หมายเหตุ 
(ผู้รับผิดชอบ) 

                            (ตัวเกษตรกร, กลุ่มชุมชน, เจ้าหน้าที่ และหน่วยงาน, ปัจจัย 
                            สิ่งแวดล้อม)                             
6. บทที่ 4 กรณีศึกษาการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 30  

เรื่องท่ี 4.1 กรณีศึกษา เรื่องการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน 
               และชุมชนในโรงเรียน 

10 นายพัชญ์ธน  วิกัน 

               เรื่องท่ี 4.2 กรณีศึกษา เรื่องการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน 
                             และชุมชนในพื้นท่ีพิเศษ 

10 นางสาวฉัตติญา  พรหมปองสุข 

 เรื่องท่ี 4.3 กรณีศึกษา เรื่องการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน 
               และชุมชนในพื้นท่ีส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน 

10 นางสาวบันดิษฐ  ใสโศก 

7. บทสรุป 5 นางสาวฉัฐสิณี หาญกิตติชัย 
8. แบบทดสอบหลังเรียน 15 คณะท างาน 
   รวมเวลาทั้งหมด 180   

 
 
 



1 
 

บทที่ 1 

ความหมายและความส าคัญ ของการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
 
 

1. ท่านยุคล ลิ้มแหลมทอง 
ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความม่ันคงอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร  
ภายใต้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 

2. นางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล 

ผู้อ านวยการกองพัฒนาเกษตรกร 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

3. นางสาวฉัฐสินี หาญกิตติชัย  
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร 

กรมส่งเสริมการเกษตร 



2 
 

บทที่ 1 
แนวคิดและยุทธศาสตร์ของการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

เนื้อหาแนวคิดและยุทธศาสตร์ของการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ประกอบด้วย 
2 ตอนดังนี้  

ตอนที่ 1.1 ความหมายและความส าคัญของการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                         ในครัวเรอืนและชุมชน 
                         เรื่องท่ี 1.1.1 ความหมายของการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                                              ในครัวเรือนและชุมชน 
                         เรื่องท่ี 1.1.2 ความส าคัญของการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                                              ในครัวเรือนและชุมชน 
 ตอนที่ 1.2 ยุทธศาสตร์และนโยบายการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                            ในครัวเรือนและชุมชน 
                         เรื่องท่ี 1.2.1 ยุทธศาสตร์ความมั่นด้านอาหาร 
                         เรื่องท่ี 1.2.2 นโยบายการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                                           ในครัวเรือนและชุมชนของกรมส่งเสริมการเกษตร                    

 
ตอนที่ 1.1 ความหมายและความส าคัญของการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
 
เรื่องท่ี 1.1.1 ความหมายของการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน  

 การให้ความหมายของการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนนั้น สามารถแยกเป็น
ความหมายของ “การส่งเสริม” ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานว่า เป็นการเกื้อหนุน ช่วยเหลือสนับสนุนให้ดีขึ้น 

ส่วนค าว่า “ความมั่นทางด้านอาหาร” ได้มีการให้ความหมายไว้จากหลากหลายที่มา ดังนี้ ตามความหมายของ 
องค์กรอาหารและเกษตรแห่งชาติ (FAO) ความมั่นคงด้านอาหาร หมายถึง “สภาวะที่คนทุกคนและทุกขณะเวลา 
มีความสามารถทั้งทางกายภาพและทางเศรษฐกิจ ที่สามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณค่าทาง
โภชนาการเพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจด้านอาหารเพ่ือให้เกิดชีวิตที่มีพลังและมีสุขภาพ”  

 Hamm and Bellows ให้ความหมายความมั่นทางด้านอาหารในมิติที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร ว่า “สภาพที่
คนในชุมชนทุกคนได้รับอาหารอย่างเพียงพอ มีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นที่ยอมรับในทางวัฒนธรรมและปลอดภัย 
ผ่านระบบอาหารที่ยั่งยืน ซึ่งส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง สร้างความเป็นธรรมทางสังคม และส่งเสริมการ
ตัดสินใจแบบประชาธิปไตยมากท่ีสุด 

  อภิชาต พงษ์ศรีหดุลชัย (2559) ได้ให้ความหมายของความมั่นคงด้านอาหารว่า ความมั่นคงด้านอาหาร 
หมายถึง สภาพการณ์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างพอเพียง ทั้งปริมาณและคุณภาพ มีความปลอดภัยและมี
คุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามความต้องการ เพ่ือการสุขภาวะที่ดี รวมทั้งมีการผลิตที่เกื้อหนุน มีการส ารอง
อาหาร ทั้งในภาวะปกติหรือเกิดภัยพิบัติ สาธารณภัยหรือการก่อการร้ายอันเกี่ยวเนื่องจากอาหาร  
 สรุปความหมาย การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน หมายถึง การเกื้อหนุน และ
ช่วยเหลือให้ครัวเรือนเกษตรกรมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอ โดยที่อาหารนั้นต้องมีความปลอดภัย มีคุณค่าทาง
โภชนาการที่เหมาะสมเพ่ือการมีสุขภาวะที่ดี  โดยการใช้รูปแบบ เทคนิค วิธีการส่งเสริมด้วยการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้กับครัวเรือนเกษตรกร ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการเก็บรักษา เพ่ือเป็นแหล่งอาหารของครัวเรือนและชุมชน 
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ลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอกและมีการส ารองอาหารไว้บริโภคทั้งในสภาวะปกติและเกิดภาวะวิกฤต โดยเริ่มจาก
การส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

เรื่องที่ 1.1.2 ความจ าเป็น ความส าคัญและปัจจัยของการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
1. ความจ าเป็นที่ต้องมีการส่งเสริมความม่ันคงทางด้านอาหาร 
 ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยสถานการณด์ังต่อไปนี้ 
 1.1 เนื่องจากประเทศไทยเป็นแห่งผลิตอาหารส าคัญของโลก จึงได้รับขนานามว่าเป็น “ครัวโลก” ซึ่งมีการ
ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก 
 1.2 จ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นทั้งของประเทศและของโลก ย่อมต้องการอาหารเพ่ิมขึ้นทั้ งปริมาณ 
และคุณภาพ ขณะเดียวกันความต้องการในด้านปริมาณและคุณภาพอาหารของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 1.3 ประเทศไทยส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก แต่ปริมาณอาหารที่มีอยู่ในประเทศไทยหลายประเภท
กลับลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกขายผลผลิตได้ในราคาที่เพ่ิมขึ้นไม่มาก เงินส่วนใหญ่ไปตกอยู่ในมือ
พ่อค้าคนกลาง ท าให้เกษตรกรหมดก าใจในการเพาะปลูก จึงมีการลดพ้ืนที่เพาะปลูกหรือจนล้มเลิกไป  
 1.4 คนไทยรุ่นใหม่ มีความเสี่ยง จากการบริโภคมากขึ้น เนื่องจากมีการพ่ึงพาตนเองทางด้านอาหารลดลง 
ท าให้มีค่าใช้จ่ายด้านอาหารที่สูงขึ้น จากสถิติ พบว่า ครัวเรือนคนรุ่นใหม่มีค่าใช้จ่ายด้านอาหารสูงถึง 1 ใน 4 ของ
รายได้ทั้งหมด แล้วยังมีแนวโน้มการบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยงท าลายสุขภาพสูง ได้แก่ อาหารที่มีไขมันสูง ขนม
ทานเล่นหรือกรุบกรอบ น้ าอัดลม รวมทั้งอาหารส าเร็จรูปและฟาดฟูด และประชากรกลุ่มดังกล่าวยังมีแนวโน้ม 
ในการบริโภคผักและผลไม้ต่ าอีกด้วย 
 1.5 คนจนแบกภาระค่าใช้จ่ายอาหารสูง แต่ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยเฉพาะคนจน
ที่ไม่สามารถผลิตอาหารได้เอง  
2. ความส าคัญของการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
 องค์ประกอบส าคัญของความมั่นคงด้านอาหารออกเป็น 4 มิติ คือ 
 2.1 การมีอาหาร (Food Availability) คือ การมีอาหารในปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพที่เหมาะสมทั้ง
จากการผลิตเองและการน าเข้าโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนด้วยสิ่งของหรือเงินตรา 
 2.2 การเข้าถึงอาหาร (Food Access) คือ การที่ทุกคนมีความสามารถในการเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการที่เหมาะสม อย่างเพียงพอโดยการผลิตเองและการน าเข้า 
 2.3 การใช้ประโยชน์จากอาหาร (Food Utilization) คือ การใช้ประโยชน์จากอาหารที่มีอยู่อย่างเพียงพอ
เหมาะสม ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย บริโภคที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ลดการสูญเสียของผลผลิตทางการเกษตร
โดยการถนอมอาหาร แปรรูปอาหาร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
 2.4 เสถียรภาพด้านอาหาร (Food Stability) คือ การเข้าถึงอาหารอย่างพอเพียง สม่ าเสมอ ไม่มีความ
เสี่ยงเมื่อเกิดการขาดแคลนอาหารอย่างกะทันหันเมื่อเกิดวิกฤตต่าง ๆ เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ หรือการเกิดภัยธรรมชาติ 
 การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของครัวเรือนเกษตรกรตั้งแต่ในระดับพื้นฐาน ดังต่อไปนี้ 
 1. การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ท าให้ครัวเรือนและชุมชนมีความกินดีอยู่ดี 
โดยเริ่มต้นตั้งแต่การผลิตอาหารที่ดีมีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก
ในครัวเรือนและชุมชน ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่มั่นคงทางด้านอาหารอย่างกะทันหันขึ้น พร้อมทั้งมีการ
อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ เป็นปัจจัยการผลิตอย่างฉลาด เพ่ือพัฒนาฐานราก ความมั่นคง 
ด้านอาหารของเกษตรกร ตั้งแต่ในระดับครัวเรือน ชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ 
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 2. การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ท าให้ครัวเรือนและชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ เป็นการสนับสนุนให้ครัวเรือนเกษตรกร ลดการพ่ึงพาจากปัจจัยภายนอก โดยการสนับสนุนผู้ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมที่เป็น ชาวไร่ ชาวนาผู้เลี้ยงปศุสัตว์และประมง ยุวเกษตรกร และแม่บ้านเกษตรกร ที่ท าการผลิต
โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ทั้งในชุมชน ท้องถิ่นชนบท ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุนและช่วยเหลือในการ
เป็นพ่ีเลี้ยง เพ่ือช่วยวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการส ารองอาหารในครัวเรือนและชุมชนไว้ในยามฉุกเฉิน 
เมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติหรือเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น 
 3. การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน เป็นการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี ในครัวเรือน
และชุมชน โดยเริ่มตั้งแต่การมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอ โดยที่อาหารนั้นต้องมีความปลอดภัย มีคุณค่าทาง
โภชนาการที่เหมาะสม ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างเสมอภาค สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารได้อย่างคุ้มค่า
และได้ประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงสามารถเข้าถึงอาหารอย่างพอเพียง สม่ าเสมอ ไม่มีความเสี่ยงเมื่อเกิดการขาดแคลน
อาหารอย่างกะทันหันเมื่อเกิดวิกฤตต่างๆ เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ หรือการเกิดภัยธรรมชาติ 
 จากข้อมูลขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ  หรือ Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO) ในปี 2557  พบว่า ประชาชนคนไทยส่วนหนึ่งยังจัดอยู่ในกลุ่มผู้
อดยาก (Hunger) อยู่ในภาวะทุพโภชนาการ (Undernourished people) แล้วยังมีปัจจัยอ่ืนๆที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ ได้แก่  
  1. สถานการณ์ด้านฐานทรัพยากร เช่น พ้ืนที่เพาะปลูก แหล่งน้ า ป่าไม้  
  2. สถานการณ์ด้านปัจจัยการผลิต เช่น สภาพความเหมาะสมของดิน สภาพภูมิอากาศ พันธุ์ 
  3. สถานการณ์ด้านแรงงานภาคการเกษตร เช่น อพยพแรงงาน ค่านิยมในการประกอบอาชีพ 

  4. การวางแผนการผลิตและการตลาด เช่น เน้นเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน ผลิตเพ่ือ 
      จ าหน่ายเพียงอย่างเดียว 

  5. การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกท่ีเป็นผลกระทบต่อการผลิตอาหาร เช่น ภัยธรรมชาติ  
  6. ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าและความตกลงระหว่างประเทศ 
  7. นโยบายเกี่ยวกับความม่ันคงด้านอาหารของประเทศ  
  8. สิทธิในการเข้าถึงอาหารของประชากร เช่น การผูกขาดสินค้าเกษตร ความยากจน 
  ดังนั้น การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนจึงมีความส าคัญต่อการลดความ
เสี่ยงในการขาดอาหารในอนาคตได้ โดยเริ่มจากสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหารให้กับ     
คนในครอบครัวและชุมชน โดยเน้นการมีอาหารเพียงพอ การเข้าถึงอาหาร การใช้ประโยชน์จากอาหารและ
เสถียรภาพด้านอาหาร รวมถึงการวางแผนร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา และด าเนินการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
ในครัวเรือนและชุมชนให้เหมาะสมกับพื้นท่ี 
 
 

ตอนที่ 1.2 ยุทธศาสตร์และนโยบายการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

เรื่องท่ี 1.2.1 ยุทธศาสตร์ความม่ันคงด้านอาหาร 

1. ที่มา 
 ด้วยพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ก าหนดให้คณะกรรมการอาหาร
แห่งชาติท าให้ที่จัดท ายุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศในด้านความมั่นคงอาหาร คุณภาพอาหาร 
ความปลอดภัยอาหาร และอาหารศึกษา คณะกรรมการอาหารแห่งชาติจึงจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การจัดการ  
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ด้านอาหาร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2579) ขึ้นให้มีความต่อเนื่องจากกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของ
ประเทศไทยฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

2. วิสัยทัศน์ 
 กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารฯ ฉบับนี้ ได้ เชื่อมโยงทุกมิติที่ เกี่ยวข้องกับอาหารจาก  
ภาคการเกษตร การแปรรูป การบริการ สู่การบริโภชนาการ สุขภาพผู้บริโภค ตลอดจนถึงวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
การบริการและการค้า โดยน้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นหลักคิดพ้ืนฐานในการวางกลยุทธ์
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติ อย่างสมดุลเน้นการน าความรู้และปัญญามาสู่การปฏิบัติที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
รวมทั้งค านึงถึงการปฏิรูปและพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งระบบโลกและ ประเทศ ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2560-2579)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ (2560-2564) และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) 
และนโยบายการปรับโครงสร้างประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0 และมีการวิเคราะห์ประเด็นท้าทาย ส าหรับ
ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ มี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีความมุ่งหมายให้เป็นแผนชี้น าการด าเนิ นงานของทุกภาคส่วน 
ในห่วงโซ่อาหาร ให้เกิดการรวมพลังและประสานบูรณาการการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  กรอบยุทธศาสตร์
การจัดการด้านอาหารของไทยฉบับนี้ ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ 

“ประเทศไทยมีความม่ันคงด้านอาหารและโภชนาการ เป็นแหล่งอาหารที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย 
และมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อชาวไทยและชาวโลกอย่างย่ังยืน” 

 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการฐานทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่ เสริมสร้างองค์ความรู้ตลอกห่วงโซ่อาหารและก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร
และโภชนาการในทุกระดับทั้งในภาวะปกติและวิกฤติ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลักดังนี้ 

3. ยุทธศาสตร์ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคงด้านอาหาร 
 3.1.1 นิยาม 
  “ความมั่นคงด้านอาหาร” หมายความว่า การเข้าถึงอาหารที่มีอย่างเพียงพอส าหรับการบริโภค 
ของประชาชนในประเทศ อาหารมีความปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามความต้องการตามวัย
เพ่ือการมีสุขภาวะที่ดี รวมทั้ง การมีระบบการผลิตที่เก้ือหนุน รักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาและความคงอยู่
ของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของประเทศ ทั้งในภาวะปกติหรือเกิดภัยพิบัติ สาธารณภัยหรือการก่อการร้าย
อันเกีย่วเนื่องจากอาหาร 
 3.1.2 หลักการของยุทธศาสตร์ 
  ก่อให้ เกิดความมั่นด้านอาหารและโภชนาการอย่างยั่ งยืน  อันเป็น พ้ืนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ  
ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิตอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  กลยุทธ์ เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดปฏิรูปการถือครองท่ีดินและการคุ้มครองพื้นที่การเกษตร 
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  เป้าหมาย  :  สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรทุกระดับและรักษาพ้ืนที่
ทางการเกษตรด้านอาหาร 
  กลยุทธ์ที่ 2 จัดการทรัพยากรน้ าและดิน เพื่อการเกษตรและป่าชุมชน 
  เป้าหมาย  :  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าและดินเพ่ือการเกษตรและสร้างการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการในระดับชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนานโยบายการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อความม่ันคงด้านอาหารและ
โภชนาการและเกื้อหนุนความม่ันคงด้านพลังงาน 
  เป้าหมาย  :  ให้ประเทศมีความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการและระบบอาหารช่วยเกื้อหนุน 
ให้มีความม่ังคงด้านพลังงานได้ในระดับท่ีเหมาะสมและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอาหาร   
  เป้าหมาย  :  เพ่ิมผลผลิตให้ประชาชนมีอาหารบริโภคที่ เพียงพอมีคุณภาพและความปลอดภัย 
และมีคุณค่าทางโภชนาการ 
  กลยุทธ์ที่ 5 สร้างแรงจูงใจในการท าการเกษตร และเพิ่มจ านวนเกษตรกรรุ่นใหม่   
  เป้าหมาย  :  สร้างความม่ันคงและรายได้ในการท าอาชีพเกษตรกรรม 
  กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารในระดับท้องถิ่น ชุมชน และครัวเรือน   
  เป้าหมาย  :  สร้างความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการให้เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น ชุมชน และครัวเรือน 
  กลยุทธ์ที่ 7 ปรับปรุงและพัฒนาระบบ โลจิสติกส์ด้านสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อรองรับสถานการณ์
ความม่ันคงด้านอาหารทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤติ   
  เป้าหมาย  :  สนับสนุนการผลิต การตลาด และกระจายอาหารอย่างมีประสิทธิภาพรักษาคุณภาพ 
และความปลอดภัยอาหารให้มีปริมาณเพียงพอรองรับการเกิดภาวะวิกฤติได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม 
  กลยุทธ์ที่ 8 สร้างความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ เอกชน ชุมชนและภาคประชาชนในการรักษาความ
ม่ันคงด้านอาหาร 
  เป้าหมาย  :  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานในทุกระดับเพื่อผลักดันและสร้างบทบาทการ
มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
  กลยุทธ์ที่ 9 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อาหาร 
  เป้าหมาย  :  เพ่ิมประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่อาหาร 

 ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านคุณภาพและความปลอดภัย 
 3.2.1 นิยาม 
 “คุณภาพอาหาร” หมายความว่า อาหารที่มีคุณลักษณะทางกายภาพและส่วนประกอบที่พ่ึงจะมี รวมถึง 
มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม 
 “ความปลอดภัยอาหาร” หมายความว่า การจัดการให้อาหาร และสินค้าเกษตรที่น ามาเป็นอาหารบริโภค
ส าหรับมนุษย์มีความปลอดภัย โดยไม่มีลักษณะเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร และตามกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 3.2.2 หลักการ :  สร้างความมั่นใจในอาหารที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ เพ่ือการ
คุ้มครองผู้บริโภคและการค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของเศรษฐกิจและสังคมที่มาจากการเกษตรและ
อาหาร 
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 3.2.3 กลยุทธ์ เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 สร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารให้เป็นมาตรฐานเดียวและส่งเสริมการบังคับใช้ 
  เป้าหมาย  :  สร้างความเชื่อม่ันในความปลอดภัยอาหาร 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นต้นให้มีคุณภาพสูง ปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการ
เพิ่มข้ึน 
  เป้าหมาย  :  ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพสูง และปลอดภัยเพ่ือการบริโภคโดยตรงและ
เพ่ือเป็นวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมทุกระดับ 
  กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตในระดับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อป้องกันการสูญเสีย
และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตด้วยคุณภาพระดับพรีเมียม 
  เป้าหมาย :  เพ่ือให้ชุมชนและท้องถิ่นมีบทบาทที่ส าคัญในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ ยม 
ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ 
  กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตในระดับอุตสาหกรรมทุกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  เป้าหมาย : ส่งเสริมการผลิตให้อาหารมีมูลค่าเพ่ิมคุณภาพระดับพรีเมี่ยมและมีกระบวนการผลิตเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที ่5 ส่งเสริมการค้าและการตลาดผลิตภัณฑ์มาตรฐานทั้งท่ีมาจากการผลิตในระดับชุมชนและ
อุตสาหกรรม 
  เป้าหมาย : ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศมีการยอมรับและเชื่อมั่นในอาหารไทย ทั้งด้านคุณภาพความ
ปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ ท าให้มีการขยายตลาดได้มากขึ้น 
  กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารของ
ประเทศ 
  เป้าหมาย : คุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมตลอดจนอ านวยความสะดวกในการค้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านอาหารศึกษา 
 3.3.1 นิยาม 
 “อาหารศึกษา” หมายความว่า กระบวนการส่งเสริม พัฒนา และวิจัยเพื่อให้ความรู้ ความตระหนักและ
พฤติกรรมที่ถูกต้องในห่วงโซ่อาหารและในการบริโภคด้านอาหาร 
 3.3.2 หลักการ 
 เน้นกระบวนการส่งเสริมพัฒนาและวิจัยเพื่อให้เกิดความรู้ ความตระหนักในการบริโภคอาหาร ใช้ทรัพยากร
เพ่ือการผลิต และกระจายอาหาร ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ 
 3.3.3 กลยุทธ์ เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมตามบริบทของบุคคล และชุมชนเพื่อโภชนาการ
และสุขภาวะท่ีดี 
  เป้าหมาย : บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจในการเป็นผู้ผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นผู้เลือกซ้ือ 
เลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมตามวัยและสภาวะต่างๆ และชุมชนมีภาวะแวดล้อมที่เก้ือหนุนการบริโภคอาหารที่ดี 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในเรื่อง
อาหารศึกษา 
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  เป้าหมาย : เกิดการบูรณาการการท างาน สามารถใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้มีการวิจัยท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพได้  
  เป้าหมาย : เกิดการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  กลยุทธ์ที่ 4 ให้มีการจัดการองค์ความรู้เรื่องอาหารศึกษา และเผยแพร่ความรู้ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง  
  เป้าหมาย : มีการประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่ความรู้เพ่ือน าไปใช้พัฒนาด้านอาหารในบริบทต่างๆ 
  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมให้ผู้ผลิตอาหาร และชุมชนมีความรู้ด้านอาหารศึกษา อย่างเหมาะสม  
  เป้าหมาย : ผู้ผลิตอาหารและชุมชนสามารถพัฒนาและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาหาร 
เพ่ือสุขภาวะของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ 
 3.4.1 หลักการ 
  พัฒนาการจัดการด้านอาหารของประเทศตลอดห่วงโซ่อาหารอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
สร้างความเข้มแข็งของการด าเนินงานทุกภาคส่วนให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและสอดคล้องกับกติกาการค้าสากล 
 3.4.2 กลยุทธ์ เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและเสริมความเข้มแข็งโครงสร้างองค์กรในห่วงโซ่  
  เป้าหมาย : เกิดกลไกประสานงานและบูรณาการการด าเนินงานด้านอาหารทุกมิติตลอดห่วงโซ่จากภาค
ส่วนทุกระดับทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในห่วงโซ่  
  เป้าหมาย : พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและทันสมัย
สอดคล้องกับสากลท าให้การด าเนินงานในทุกมิติบรรลุผลได้อย่างเหมาะสมทันการณ์ภายใต้พลวัตรที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 
  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาฐานข้อมูลและการจัดการ  
  เป้าหมาย : พัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายด้านอาหารของประเทศในทุกมิติโดยเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้
หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องสามารถเข้าถึงและน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและทันการณ์ 

เรื่องที่ 1.2.2 นโยบายการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนของกรมส่งเสริมการเกษตร
นโยบายการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ก าหนดไว้ดังนี้ 
 1) ส่งเสริมบทบาทของกลุ่มและชุมชนในการสร้างความม่ันคงอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน 
 2) สนับสนุนให้เกษตรกรมีการส ารองปัจจัยการผลิต ทั้งด้านพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และบริหารจัดการ
แหล่งประมงท่ีเหมาะสม ในทุกสถานการณ์เพ่ือความมั่นคง 
 3) ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสานแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพ่ือบริหารความเสี่ยงการ
ผลิตตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรรมยั่งยืนการเกษตรผสมผสาน เพ่ือให้มีอาหารเพียงพอกับการบริโภคใน
ครัวเรือนและลดความเสี่ยงในการขาดแคลนอาหาร เพ่ือการเข้าถึงอาหารได้ตลอดเวลา 
 4) ส่งเสริมการท าเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน และสถาบันการศึกษา (เช่น โครงการอาหาร
กลางวัน) เพ่ือสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการท าการเกษตร และสามารถน าผลผลิตมาประกอบอาหาร  
เพ่ือส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียน 
 5) สนับสนุนเทคโนโลยีและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการถนอมอาหารตามหลักโภชนาการที่ดี ให้ แก่
กลุ่มเกษตรกร 
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 6) สนับสนุนการจัดตั้งตลาดนัด ตลาดกลาง สหกรณ์ ร้านค้าภายในชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งซื้อ -ขาย
สินค้า ที่ประหยัดต้นทุนการขนส่งการเก็บรักษาสินค้า 
 7) ส่งเสริมและเสริมสร้างการตระหนักรู้ในด้านอาหารศึกษาที่ถูกต้องให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภค      
ทั้งในด้านทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมในการบริโภคอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ รวมทั้งการถนอมอาหาร   
เพ่ือบริโภคในครัวเรือนและชุมชน 
 8) ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากอาหาร รวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตั้งแต่ในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน 
 9) ส่งเสริม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการลดความ สูญเสียอาหาร จากการบริโภคที่เหลือทิ้ง 
 10) ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและความปลอดภัย
ตามมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะและมีคุณค่าทางโภชนาการ 
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บทที่ 2 

กระบวนการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

1. นางสาวพิชญาภัค จันทร์นิยมาธรณ์ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

2. นางสาวสุตาภา ทองสมจิต 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

3. นางสาวสุทิตา พุทธา 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

4. นางสาวลลิดา ศิริเสาร์ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

6. นายวิโรจน์  กิจไมตรี 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

5. นางสาวกัญญาภัค ช่องพิทักษ์ 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
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บทที่ 2 

กระบวนการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

 เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ประกอบด้วย  
2 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 2.1 กระบวนการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

เรื่องที่ 2.1.1 วิเคราะห์พื้นที่และสถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
เรื่องท่ี 2.1.2 การจัดท าแผนการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน                 

                       เรื่องท่ี 2.1.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือน 
                                          และชุมชน 

เรื่องท่ี 2.1.4 การด าเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
       - การส่งเสริมการผลิตอาหารเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน 

                                              - การเข้าถึงอาหาร 
                                              - ใช้ประโยชน์จากอาหาร 
                                              - การเก็บรักษาอาหารและส ารองเมล็ดพันธุ์  
     เรื่องที่ 2.1.5 การส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน   
     เรื่องท่ี 2.1.6 บทบาทของกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการส่งเสริมความมั่นคง 
                                          ด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
      ตอนที่ 2.2 การขยายผลและเชื่อมโยงความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
 เรื่องท่ี 2.2.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความสัมพันธ์ของเกษตรทฤษฎีใหม่ 
   กับการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

เรื่องท่ี 2.2.2 การขยายผลและเชื่อมโยงจากครัวเรือนต้นแบบสู่ชุมชน 
เรื่องท่ี 2.2.3 การขยายผลและเชื่อมโยงจากชุมชนสู่โรงเรียนในพื้นที่ 
เรื่องท่ี 2.2.4 การขยายผลและเชื่อมโยงจากชุมชนสู่ชุมชนใกล้เคียง      

                                               
ตอนที่ 2.1 กระบวนการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
 

เรื่องท่ี 2.1.1. การวิเคราะห์พื้นที่และสถานการณ์ความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

1. การคัดเลือกพื้นที่ มีขั้นตอนดังนี้  
 1.1 ศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงด้านอาหาร เช่น พ้ืนที่ชายขอบ พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร  
โดยศึกษาจากข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ข้อมูลสภาวะสุขภาพ เช่นข้อมูลโภชนาการ อนามัยแม่และเด็ก 
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) มาร่วมพิจารณาในการคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย 
 1.2 วิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้น าชุมชน คนในชุมชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ 
ที่เก่ียวข้อง ว่ามีความพร้อมส าหรับการพัฒนาหรือไม่ 

2. การวิเคราะห์พื้นที่ 
 หลังจากท าการคัด เลื อกพ้ืนที่ เป้ าหมายได้แล้ ว ต้องท าการวิ เคราะห์ พ้ืนที่ เพ่ือประเมินสถานการณ์ 
ความมั่นคงด้านอาหาร ทั้ง 4 มิติ โดยวิเคราะห์ใน 2 ระดับ คือ ระดับครัวเรือน และระดับชุมชน โดยการจัดท าเวที
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่เป้าหมาย ท าการประเมินปัญหาและวิเคราะห์สถานการณ์ในชุมชนเพ่ือให้เข้าใจว่า
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ชุมชนมีองค์ประกอบ โครงสร้าง คุณลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนปัญหา  
และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในชุมชน เพ่ือที่จะได้ก าหนดและวางแผนการพัฒนาชุมชนร่วมกัน 
 2.1 การประเมินภาพรวมว่าปัญหาใดมีความส าคัญมากกว่ากันในพ้ืนที ่โดยท าการประเมินจากสถานการณ์ความ
มั่นคงด้านอาหาร ทั้ ง 4 มิติ ทั้งในระดับครัวเรือน และระดับชุมชน เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  
ในเบื้องต้น  
 2.2 วิเคราะห์พ้ืนที่เพ่ือหาสาเหตุของปัญหา ต้องศึกษาอย่างเป็นระบบว่าชุมชนนั้นมีสภาพโดยรวมอย่างไร       
มีเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อม รูปแบบการผลิตหรือการท ามาหากิน แหล่งทรัพยากรหรือแหล่งอาหารจากที่ใด     
คนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้หรือไม่ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชน ปัจจัยหรืออิทธิพลจากชุมชนภายนอกมา
เกี่ยวข้องอย่างไร ถ้าสามารถรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ได้ ก็จะน ามาซึ่งความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงและปัญหา         
ที่เกิดขึ้นได้ โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ได้จาก 
 2.2.1 ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ได้แก่ 
 - สภาพภูมิประเทศและการตั้งบ้านเรือน 
 - ลักษณะโครงสร้างของประชากร 
 - ลักษณะโครงสร้างการศึกษาและสาธารณูปโภคของชุมชน 
 - ข้อมูลสาธารณสุข 
 - ประวัติและความเป็นมา 
 2.2.2 ข้อมูลลักษณะเศรษฐกิจ และการใช้ทรัพยากรในการผลิตการแลกเปลี่ยนและการบริโภค 
  - การครอบครองทรัพยากรในการผลิต เช่น การถือครองที่ดิน เป็นต้น 
  - การผลิตของชุมชนในด้านต่าง ๆ  
  - การแลกเปลี่ยนและการบริโภค  
 2.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบสังคม และการเมือง 
 - ครอบครัวและเครือญาติ  
 - กลุ่ม/องค์กรในชุมชน 
 - ความสัมพันธ์ของบุคคลหรือกลุ่มในชุมชน 
 - ความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรม 
 2.2.3 วิเคราะห์สถานการณ์ด้านอาหารและแหล่งอาหารในชุมชน 
 - แหล่งอาหาร ทั้งจากธรรมชาติ ผลิตเอง ซื้อจากภายนอก ความหลากหลายของอาหาร 
 - การเข้าถึงทรัพยากรที่เหมาะสม มีคุณค่าทางโภชนาการ 
 - ปริมาณที่บริโภคอย่างเพียงพอ ถูกสุขอนามัย 
 - เข้าถึงแหล่งอาหารอย่างเพียงพอ ตลอดเวลา แม้ในยามเกิดความแคลนขึ้นมาอย่างกะทันหัน 
 2.3 แหล่งข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.3.1 แหล่งข้อมูล มีที่มาจาก 2 แหล่ง คือ 
   1) ข้อมูลทุติภูมิ  อาจจะอยู่ ในรายงานหรือในหนังสือต่างๆ เช่น  ข้อมูลด้านสารธารณสุข 
ของชุมชน ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) เป็นต้น  
   2) ข้อมูลภาคสนามหรือข้อมูลปฐมภูมิ ต้องลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่ ซึ่งมีเครื่องมือหลากหลายชนิดที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ การเก็บข้อมูลในบางเรื่องอาจต้องใช้หลาย
เครือ่งมือประกอบกัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง  
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 เมื่อก าหนดกรอบ/ประเด็นในการศึกษาและเก็บข้อมูลชัดเจนแล้ว ให้รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการประเมิน
สภาวะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยนัดประชุมร่วมกับชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้น าหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบล เป็นต้น เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ ของชุมชน โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระ พร้อมทั้งน าเสนอกรอบแนวคิดหรือประเด็นค าถาม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตอบ
ค าถามหรือเพ่ิมเติมข้อมูล 
 2.3.2 วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ที่นิยมใช้กันแพร่หลาย ได้แก่ 
  - การสังเกตด้วยตนเอง 
    - การท าแผนที่ชุมชนและแผนที่ทรัพยากร โดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมกันจัดท าแผนที่ เพ่ือท าให้เกิด
ความเข้าใจชุมชนมากขึ้น 

 
ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างแผนอาหารชุมชนบ้านนาอีสาน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  - การสัมภาษณ์โดยการตั้งค าถาม เพื่อค้นหาข้อมูลที่เจาะลึก ตรงประเด็น 

ดังตารางที ่2.1 

ตารางที ่2.1 ตัวอย่างประเด็นค าถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประเด็นในการเก็บข้อมูล 

ประเด็น ข้อมูลที่ต้องการ แนวค าถาม 

1. การมีอาหารเพียงพอ 1.1 แหล่งอาหาร 1.1.1 ชุมชน/ครอบครัวมีแหล่ง
อาหารอยู่ที่ไหนบ้าง 

1.1.2 แหล่งอาหารนั้นมีลักษณะ
อย่างไร 

 1.2 ทรัพยากรอาหารที่มี (อาหาร
หลัก อาหารพ้ืนฐาน) 

ครอบครัวมีอาหารหลักหรืออาหาร
พ้ืนฐานอย่างไรบ้าง 

 1.3 ความหลากหลายของอาหาร 

- ชนิดอาหาร 

- จ านวน/ปริมาณอาหาร 

1.3.1 มีอาหารกี่ชนิด 

1.3.2 จ านวนอาหารมีความ
พอเพียงหรือไม่ อย่างไร 
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ประเด็นในการเก็บข้อมูล 

ประเด็น ข้อมูลที่ต้องการ แนวค าถาม 

2. การเข้าถึงอาหาร 2.1 วิธีการเข้าถึงอาหาร ชุมชน ครอบครวั มีวธิีการเข้าถงึ
อาหารอย่างไร (ซื้อ ผลติเอง เซาะหา) 

 2.2 ความสามารถในการเข้าถึง
อาหาร 

- ชุมชน ครอบครัว มีความสามารถ
ในการเข้าถึงอาหารอย่างไร (มาก 
น้อย) 
- มีปัจจัยอะไรบ้างที่ท าให้สามารถ
เข้าถึงอาหารได้(มีที่ดินท ากิน มี
ความรู้ และมีภูมิปัญญา มีเครื่องมือ
ท ามาหากิน) 

 2.3 สิทธิการเข้าถึงอาหาร 

-สิทธิใช้ประโยชน์ 
-สิทธิในการครอบครอง(ที่ดินท ากิน) 
-สิทธิในการจัดการ 

คนในชุมชน ครอบครัว มี
ความสามารถในการเข้าถึงอาหาร
อย่างไร (ใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ 
อย่างไร สามารถหาซื้อได้หรือไม่ 
อย่างไร มีวีการจัดการอย่างไร) 

3. การใช้ประโยชน์จากอาหาร 3.1 วิธีการใช้ประโยชน์จากอาหาร ชุมชน ครอบครัวมีวิธีการใช้
ประโยชน์จากแหล่งอาหารอย่างไร
บ้าง (กิน ขาย แปรรูป พิธีกรรม 
ฯลฯ) 

 3.2 ภูมิปัญญาด้านอาหารของ
ชุมชนมีอะไรบ้าง 

3.2.1 ลักษณะของภูมิปัญญาเป็น
อย่างไร 

3.2.2 ใครเป็นเจ้าของภูมิปัญญา 
4. การมีเสถียรภาพด้านอาหาร เสถียรภาพด้านอาหาร 4.1 มีเสถียรภาพด้านอาหารหรือไม่ 

อย่างไร 

4.2 มีเพียงพอ หรือไม่ อย่างไร 
  
 - การจัดท าปฏิทินกิจกรรมการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เพ่ือบันทึกข้อมูลกิจกรรมของชุมชนในแต่ละ
ช่วงเวลาในรอบปี 
 - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของชุมชนทั้ง 4 มิติ 
เป็นการวิเคราะห์หาความต้องการของครัวเรือนและชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อหาค าตอบให้ได้ว่าสิ่งที่
ครัวเรือนและชุมชนต้องการส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารคืออะไรบ้าง เพราะความต้องการบางอย่างอาจจะ
ไม่ใช่สิ่งที่จ าเป็นต้องมีจริง ๆ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อวิเคราะห์ในมิติการมีอาหารที่ เพียงพอแล้วพบว่าในครัวเรือนไม่มี
ชนิดอาหารที่หลากหลายเพียงพอส าหรับการบริโภคตามหลักโภชนาการ เช่น มีแต่ผัก และปลา แต่ไม่มี หมูหรือไก่เลย 
เมื่อจัดเวทีชุมชนแล้ว ชุมชนต้องการให้มีการลงทุนเพ่ือจัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ ต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมากเกิน
ก าลังของชุมชน ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วอาจจะไม่จ าเป็นต้องจัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อก็ได้ เพราะมีแหล่งอาหาร
โปรตีน คือ ปลาอยู่แล้ว อาจจะแค่ลงทุนปรับปรุงและขยายบ่อเลี้ยงปลา และเพ่ิมชนิดและจ านวนของปลาที่เลี้ยง  
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ให้หลากหลายชนิดขึ้นโดยใช้เงินลงทุนไม่มากนัก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความต้องการของครัวเรือนและชุมชน ก็ต้อง
พิจารณาควบคู่ไปกับความจ าเป็นด้วยเช่นกัน  
 

 
ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ 

 วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการหาความต้องการและจ าเป็นในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  
ในครัวเรือนและชุมชน มีหลากหลายวิธี เช่น การจัดเวทีชุมชนเพ่ือจัดกระบวนการหาความต้องการและความจ าเป็น
ของชุมชน การใช้บัตรค า เพ่ือให้ชุมชนช่วยกันระดมความคิดเห็นหาความต้องการในการสร้างความมั่นคง  
ด้านอาหาร การใช้ SWOT เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคง  
ด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน เป็นต้น ซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดในบทที่ 3 

เรื่องท่ี 2.1.2 การจัดท าแผนการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร ในครัวเรือนและชุมชน 

 หลังจากเสร็จสิ้นการวิเคราะห์พ้ืนที่และสถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนแล้ว     
จะท าให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนและชุมชน ใน 4 ประเด็น คือ 
การมีอาหารเพียงพอ การเข้าถึงอาหาร การใช้ประโยชน์จากอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ และการ
มีเสถียรภาพด้านอาหาร นอกจากนี้ยังท าทราบถึงความต้องการของครัวเรือนและชุมชน ในการเสริ มสร้างความ
มั่นคงด้านอาหาร ที่สามารถน ามาจัดท าแผนการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารได้ ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการจัดท าแผน 
 การจัดท าแผนแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้  
 1.1 การเตรียมการจัดท าแผน เป็นการเตรียมความพร้อมในทุก  ๆ ด้าน ที่ส าคัญได้แก่ การก าหนดพ้ืนที่  
การหาผู้ร่วมด าเนินการและก าหนดผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การวางแผนด าเนินการ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและวินิจฉัย
ชุมชน นอกจากนี้ยังมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่ต้องจัดเตรียมอีก เช่น วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ เอกสาร ประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 
ฯลฯ วิธีการที่ใช้คือ การจัดเวทีประชุมหารือท าความเข้าใจและระดมความคิดร่วมกัน และมีการแบ่งงานและ
มอบหมายงานให้ไปด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ก าหนด 
 1.2 การระบุสิ่งที่มุ่งหวัง เป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ (Goal) หรือ
วัตถุประสงค์หลัก (Objective) เพ่ือแสดงให้เห็นทิศทางและเป้าหมายของแผน โดยการต่อยอดจากการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลและวินิจฉัยชุมชนเพ่ือให้รู้อดีตที่ผ่านมา สถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
และที่ส าคัญก็คือต้องอภิปรายระดมความคิดความเห็นจากข้อมูลต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วให้ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า  
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สิ่งที่แผนมุ่งหวัง ให้เกิดขึ้นคืออะไร จะเกิดผลส าเร็จขึ้นในระยะเวลากี่ปี และอะไรเป็นภารกิจ พ้ืนฐานหลัก  ๆ  
ที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการท าให้เกิดสิ่งที่มุ่งหวังนี้ โดยชุมชนจะต้องพิจารณาว่าต้องการด าเนินกิจกรรมอะไรเพ่ือส่งเสริม
ความมั่นคงด้านอาหาร เช่น เป้าหมายด้านการผลิต เป้าหมายด้านการเก็บส ารองเมล็ดพันธ์ เป้าหมายในการจัดตั้ง
กองทุน เป็นต้น ซึ่งการก าหนดเป้าหมายจะใช้หลักของ SMART คือ  
 1.2.1 เฉพาะเจาะจง (Specific) ควรชี้วัดว่าเป็นการวัดอะไร ที่ไหน โดยเฉพาะเจาะจง ไม่ใช่ประเด็นกว้าง ๆ 
การไม่เจาะจงท าให้มีค าถามตามมามากมาย และไม่รู้ว่าต้องแก้ไขหรือปรับปรุงที่ไหน 
 1.2.2 สามารถวัดได้ (Measurable) เมื่อสามารถวัดผลได้ท าให้สามารถติดตามผลงานได้และเกิดความ
โปร่งใสขึ้น 
 1.2.3 บรรลุได้จริง (Achievable) เพราะจะกระตุ้นให้เกิดก าลังใจในการท า แต่ต้องท้าทายความสามารถด้วย 
 1.2.4 มีทรัพยากรรองรับ (Resourced) ต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่หรือสามารถหา
มาสนับสนุนได้  
 1.2.5 มีกรอบเวลาที่ชัดเจน (Time Bound) เนื่องจากตัวชี้วัดที่ไม่ก าหนดเวลา การบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
ก็จะขาดการดูแลเอาใจใส่ติดตามและไม่ประสบผลส าเร็จ 
 
 
 
 
 

 1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เป็นการต่อยอดการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและวินิจฉัยชุมชน ในลักษณะ 
ที่เจาะลึก โดยแยกแยะให้เห็นสภาพแวดล้อมภายในภายนอกทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งเครื่องมือที่นิยมใช้ คือ การ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ซึ่งอธิบายได้ดังนี ้
 1.3.1 สภาพแวดล้อมภายใน คือสภาพต่างๆ ที่เป็นเรื่องของตัวเราเอง และเราสามารถควบคุมได้ 
  1) จุดแข็ง (Strength) คือสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นเชิงบวก เช่น อยู่ใกล้ตลาด  มีน้ าอุดมสมบูรณ์ 
มีแรงงานในชุมชน เป็นต้น  
  2) จุดอ่อน (Weakness) คือสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นเชิงลบ เช่น มีเงินทุนจ ากัด ขาดความรู้ทาง
วิชาการ สภาพดินเลว เป็นต้น 
 1.3.2 สภาพแวดล้อมภายนอก คือสภาพต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องภายนอกหรือเรื่องของคนอ่ืน ซึ่งเราไม่สามารถ
ควบคุมได ้
  1) โอกาส (Opportunity) คือสภาพแวดล้อมภายนอก ที่เป็นเชิงบวก คือจะส่งผลดีต่อเรา เช่น 
ต่างประเทศมีความต้องการสูง มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการผลิต รัฐบาลให้ความส าคัญ เป็นต้น 
  2) อุปสรรค (Threat) คือสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นเชิงลบ คือจะส่งผลเสียต่อเรา เช่น ราคาไม่
แน่นอน ประสบภัยธรรมชาติเป็นประจ า มีคู่แข่งมาก เป็นต้น 
 1.4 การก าหนดกลยุทธ์ เป็นการเลือกกิจกรรมหรือวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการบรรลุสิ่งที่มุ่งหวังภายใต้
สภาพแวดล้อมตามที่ได้วิเคราะห์ไว้ หลักการวิเคราะห์เพื่อก าหนดกลยุทธ์โดยทั่ว ๆ ไปมีดังนี้ 
 1.4.1 กลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมเชิงบวก คือ จุดแข็ง โอกาส และการจับคู่กันของจุดแข็งกับ
โอกาส กลยุทธ์ลักษณะนี้เป็นกลยุทธ์เชิงรุกและก้าวกระโดด เป็นการเลือกใช้สภาวะเชิงบวกให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
หรือหาวิธีท าให้สภาวะเชิงบวกมาช่วยเสริมแรงกันได้อย่างไร แต่ต้องระวังอย่าเลือกกลยุทธ์ ที่ท าให้จุดแข็งกลายเป็น
จุดอ่อน หรือโอกาสกลายเป็นอุปสรรคแทน 

**ตัวอย่าง การก าหนดเป้าหมายจะใช้หลักของ SMART** 
“กลุ่มจะเก็บส ารองเมล็ดพันธุ์บวบให้ได้ 10 กิโลกรัม (M) เพ่ือไว้ปลูกเป็นผักสวนครัวในชุมชน (S) โดยจะ
เก็บจากสมาชิก 20 คน (A)  2 เดือนต่อครั้ง ๆ ละ 1 กิโลกรัม (R) เป็นระยะเวลา 20 เดือน (T)” 
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 1.4.2 กลยุทธ์ที่รองรับสภาพแวดล้อมเชิงลบ คือจุดอ่อน อุปสรรค และการจับคู่กันของจุดอ่อนกับอุปสรรค 
กลยุทธ์ลักษณะนี้ เป็นกลยุทธ์เชิงรับและปกป้อง เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงหรือเตรียมรับมือกับสภาวะ เชิงลบ  
ต่าง ๆ ให้ดีที่สุด อย่างไรก็ตามภายใต้สภาพแวดล้อมเชิงลบมันก็อาจจะมีเชิงบวกแฝงอยู่ข้างในด้วย  ถ้าเราหาพบ 
ก็จะสามารถเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง หรือเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสได้ ซึ่งนับเป็นสุดยอดของกลยุทธ์ 
 1.4.3 กลยุทธ์ที่ เกื้อกูลกันระหว่างสภาพแวดล้อมเชิงบวกกับเชิงลบ คือการจับคู่กันของของจุดแข็ง  
กับจุดอ่อน จุดแข็งกับอุปสรรค โอกาสกับจุดอ่อน และโอกาสกับอุปสรรค เป็นการใช้สภาวะเชิงบวก เพ่ือลดทอน
หรือแก้ปัญหาสภาวะเชิงลบ หรือเมื่อจับคู่กันแล้วอาจส่งผลให้เกิดการเกื้อหนุนหรือเสริมแรงซึ่งกันและกันก็เป็นได้
การก าหนดกลยุทธ์เป็นเรื่องของวิธีคิด มุมมอง และประสบการณ์ของผู้วางแผนเป็นส าคัญ และใช้จินตนาการเข้ามา
ช่วยแต่อย่าให้กลายเป็นเรื่องเพ้อฝัน ต้องฝึกคิดว่าเราจะท าอะไร ท าอย่างไร ภายใต้สภาวะแวดล้อมเหล่านี้ ต้องมอง
หลายๆ มุม หลายๆ ด้าน อย่าติดยึดอยู่กับสิ่งเดิมๆ มองออกไปนอกกรอบ ต้องคิดแบบกล้าเปลี่ยนแปลง ต้องมอง
เชิงท้าทายบ้าง สิ่งที่ต้องระวังคือ ต้องคิดอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง ไม่หลอกตัวเอง และต้องศึกษาหาข้อมูล
และความรู้ในเรื่องนั้นๆ ให้ดี อย่า “คิดไปเอง” หรือเชื่อตามที่ “เขาบอกว่า” โดยไม่คิดพิจารณาให้ดีก่อน และอีก
ประเด็นหนึ่งคือ กลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นนี้เพียงพอต่อการบรรลุสิ่งที่มุ่งหวังหรือไม่ หรือเลือกใช้กลยุทธ์ที่มากเกินจ าเป็น
หรือไม ่
 1.5 การก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติ เป็นส่วนของแผนที่ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ  
ให้เป็นรูปธรรม โดยลงลึกในแต่ละกลยุทธ์หรือกิจกรรมที่เลือกด าเนินการ โดยทั่วไปมีการจัดท าใน  3 ลักษณะ คือ 
แผนปฏิบัติงาน  โครงการ แนวทางการติดตามและประเมินผล ในส่วนของแผนปฏิบัติงาน เป็นส่วนส าคัญที่แสดง
รายละเอียดของงานที่จะต้องท าทั้งหมด โดยจัดหมวดหมู่ของงานให้ชัดเจน แสดงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ มีระยะเวลา 
ก าหนดผู้ปฏิบัติ นอกจากนี้ก็อาจจะก าหนดสถานที่ด าเนินการ และงบประมาณไว้ด้วยก็ได้ โดยทั่วไปแผนปฏิบัติงาน
จะต้องตอบค าถามว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ จ านวนเท่าไรและนิยมจัดท าในรูปตารางที่เรียกว่า Gantt’s 
Chart ตามตัวอย่าง ดังนี้ 

ตารางที ่2.2 ตัวอย่างตาราง Gantt’s Chart 

กิจกรรม/ ขั้นตอน ปริมาณงาน ระยะเวลา (เดือนที่) ผู้รับผิดชอบ 
               
1.               
2.               
3.               
4.               
5.               
 
2. หลักการวางแผน 
 2.1 หลักการวางแผนที่ดี ควรค านึงถึง  
 2.1.1 ความคล่องตัว (Flexibility) ลักษณะของแผนที่ดีต้องมีความคล่องตัวสูง สามารถเปลี่ยนแปลงให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมตลอดจนโอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึนได้  
 2.1.2 มีความครอบคลุม (Comprehensiveness) ลักษณะของแผนมีทั้งที่เฉพาะเจาะจงและแผนรวม
กิจกรรมทั้งหมด โดยแผนหลักหรือแผนระยะยาวควรเป็นแผนที่รวมกิจกรรมย่อย ๆ ทั้งหลายหรือแผนระยะสั้น
ทั้งหมดไว้ด้วยกัน โดยมุ่งให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแผน 
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 2.1.3 ระยะเวลาแผน (Time Spam) แผนที่ดีควรก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของแผนไว้อย่าง
ชัดเจนว่าท าอะไร เมื่อไหร่ และสิ้นสุดกิจกรรมนั้นเมื่อไหร่ 
 2.1.4 มีความคุ้มค่า (Cost effectiveness) แผนที่ดีควรมีต้นทุนต่ ากว่าผลผลิตที่ได้รับจากการใช้แผนนั้น 
โดยยึดหลักประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด 
 2.1.5 มีความชัดเจน (Celerity) แผนที่ดีจะต้องก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบท าอะไร 
ท าเมื่อไหร่ ท าที่ไหน ท าอย่างไร และท าเพ่ืออะไรอย่างละเอียด เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติตามแผนได้อย่าง
สอดคล้องตอ่เนื่อง 
 2.1.6 เป็นรูปแบบตามพิธีการ (Formality) แผนที่ดีจะต้องจัดวางขึ้นโดยผ่านขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ 
อย่างครบถ้วนซึ่งจะท าให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มและชุมชน 
 2.1.7 มีเหตุมีผล (Rationality) แผนที่ดีจะต้องถูกก าหนดขึ้นอย่างมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับของกลุ่มและ
ชุมชน และสามารถน ามาปฏิบัติได้บรรลุวัตถุประสงค์จริง 
 2.1.8 มีความสอดคล้อง (Relevance) แผนที่ดีจะต้องอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 2.1.9 มีลักษณะเน้นอนาคต (Future Oriented) เพราะว่าการวางแผน คือ กระบวนการต่าง ๆ ในการ
ตัดสินใจในปัจจุบัน เพ่ือการปฏิบัติการในอนาคต ดังนั้นแผนที่ดีจึงต้องมุ่งเน้นการตอบสนองการปฏิบัติภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.1.10 มีความต่อเนื่อง (Continuous Process) แผนที่ดีต้องมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 2.1.11 ติดตามประเมินผล (Evaluation) ต้องสามารถติดตามประเมินผลได้ทุกระยะและตลอดเวลา 

เรื่องท่ี 2.1.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
 การจัดกระบวนการเรียนรู้ในงานด้านการส่งเสริมการเกษตร จะหมายถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึด
เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมเพ่ือ
น าไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 กระบวนการเรียนรู้ (Learning process) หมายถึง การด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนหรือการใช้วิธีการ    
ต่าง ๆ ที่ช่วยให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ เกิดความรู้และความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ หรือแบบแผน/ขบวนความคิดของ
เกษตรกรที่ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปสู่ผลอีกอย่างหนึ่ง 
 กระบวนการเรียนรู้ที่ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง หมายถึง การด าเนินการจัดกระบวนการเรียนที่ให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ เพ่ือตอบสนองหรือเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของเกษตรกร 
 วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

1. การวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้  
 1.1 การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้  
 เป้าหมายเป็นสิ่งที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ก าหนด การก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้จึงเป็นหัวใจ
ส าคัญของการออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ประสบความส าเร็จตามที่ตั้งใจไว้ โดยการก าหนดทิศทางการ
ท างานของทุกคนที่เก่ียวข้องให้สอดรับกับการสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว ตัวอย่างการตั้งเป้าหมาย  
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เป้าหมายในการจัดกระบวนการการเรียนรู้  

เรื่อง “การจัดท าบ้านเกษตรสมบูรณ์ ในชุมชนบ้านหนองน้ าใส จังหวัดอุดรธานี” 

1.2 การก าหนดวัตถุประสงค์  
 การก าหนดวัตถุประสงค์ต้องน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงใน 3 ด้าน คือ ความรู้ ความคิด และการปฏิบัติ ดั งนั้น 
การตั้งวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้ จึงต้องตั้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่บ่งบอกถึงการ
กระท าหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ของเกษตรกรที่สามารถสังเกตและวัดผลได้ มีองค์ประกอบ ดังนี้  
 2.1.1 สถานการณ์ หมายถึง สภาพการณ์ที่เจ้าหน้าที่ต้องจัดหาหรือสร้างขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้เกษตรกรแสดง
พฤติกรรมที่คาดหวัง 
 2.1.2 พฤติกรรมที่คาดหวัง หมายถึง พฤติกรรมที่เจ้าหน้าที่คิดว่าเกษตรกรจะแสดงออกให้สังเกตได้ เมื่อสิ้นสุด
การเรียนรู้พฤติกรรมนั้นสามารถสังเกตและวัดผลได้ 
 2.1.3 เกณฑ์การประเมิน หมายถึง ส่วนที่ระบุถุงความสามารถของพฤติกรรมที่เกษตรกรแสดงออกมาในขั้น
ต่ าสุดที่เจ้าหน้าที่ยอมรับได้และเกษตรกรมีพฤติกรรมที่คาดหวังจริง 

****ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์*** 
1. หลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้เรื่องบ้านเกษตรสมบูรณ์แล้ว เกษตรกรสามารถอธิบายขั้นตอนการ
จัดท าบ้านเกษตรสมบูรณ์ได้ 
2. หลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้เรื่องบ้านเกษตรสมบูรณ์แล้ว เกษตรกรตระหนักถึงความส าคัญของการ
จัดท าบ้านเกษตรสมบูรณ์ 
3. หลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้เรื่องบ้านเกษตรสมบูรณ์แล้ว เกษตรกรสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและ
วิธีการจัดท าบ้านเกษตรสมบูรณ์ได้  

1.3 การก าหนดวิธีการเรียนรู้ 
 1.3.1 หลักการส าคัญของการวางแผนการเรียนรู้ ได้แก่ 
  1) มีความยืดหยุ่น คือ การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการไปตามสภาพของ
เกษตรกร เป็นการเรียนรู้ที่ยึดสภาพชีวิตจริง เอาปัญหาความต้องการของเกษตรกรและชุมชนเป็นตัวตั้ง 
  2) มีการบูรณาการ คือ การวางแผนกระบวนการที่เชื่อมโยงแนวคิดในมิติต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกษตรกรน าไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินชีวิตและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
เกษตรกร 
  3) มีวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือให้เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตสอดคล้องกับวิถีชีวิต และความ
ต้องการของเกษตรกร  
 1.3.2 สื่อที่ใช้ในการเรียนรู้ส าหรับเกษตรกร  
  1) สื่อประเภทวัสดุอุปกรณ์ เช่น วัสดุกราฟิก (ประกอบด้วยแผนภูมิ แผนสถิติโปสเตอร์ ภาพถ่าย
การ์ตูน และภาพพลิก) ป้ายนิเทศสมุดภาพ หุ่นจ าลอง และตัวอย่างของจริง เป็นต้น 
  2) สื่อกิจกรรม เช่น การปฏิบัติจริง การจัดเวทีชุมชนการสาธิต การจัดนิทรรศการ การจัด 
ทัศนศึกษา การประกวด และการรณรงค์ เป็นต้น 
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 1.3.3 วิธีการเรียนรู้ส าหรับเกษตรกร มีหลายวิธีการ ได้แก่  
  1) การปฏิบัติจริง เป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ในงานที่ด าเนินการอยู่โดย
เกษตรกรมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงให้ความส าคัญกับประเด็นที่เกษตรกร
เห็นว่าเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายโดยเริ่มจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ประสบ
ปัญหาเดียวกันร่วมกันค้นหาวิธีการแก้ปัญหาส าคัญบางอย่างที่เกิดขึ้น ด้วยการท าความเข้าใจในกิจกรรมตลอดทั้ง
กระบวนการ การระบุปัญหา ตั้งค าถาม ค้นหาแนวทางแก้ไข แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน น าสิ่งที่ได้เรียนรู้
ร่วมกันไปทดลองปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา 

  2) การจัดเวทีชุมชน เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนซึ่งต้องเริ่มจากสิ่งที่ชุมชนมีอยู่เรียนรู้จาก
ภายนอกชุมชน และน ามาปรับประยุกต์ใช้ในชุมชน การจัดเวทีชุมชนเพ่ือให้เกษตรกรสามารถเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลในการพัฒนาการเกษตรของกลุ่มหรือชุมชนซึ่งต้องมีการจัดอย่างต่อเนื่อง โดยมีแกนน าของชุมชน 
  3) การศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน โดยให้ชุมชนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับพื้นที่ที่ประสบผลส าเร็จในการพัฒนา เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรที่ประกอบอาชีพ
เดียวกันท าให้ผู้พูดและผู้ฟังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
จากการได้เห็นตัวอย่างของจริง ซึ่งอาจเป็นการศึกษาดูงานภายในชุมชนหรือการศึกษา ดูงานภายนอกชุมชน แล้ว
น ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนตนเอง การจัดการเรียนรู้ประเภทนี้เน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการ
แสดงออก และเกษตรกรสามารถรับสื่อได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งทางหู และตา โดยน าสื่อทั้งประเภทวัสดุอุปกรณ์ 
และประเภทกิจกรรมมาจัดให้ประสมกลมกลืนกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ 

1.4 การวางแผนกระบวนการเรียนรู้ 
 การวางแผนกระบวนการเรียนรู้เป็นการก าหนดล าดับขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้กระบวนการ
เรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในอนาคต ความส าคัญของการวางแผนการเรียนรู้คือ ท าให้สามารถก าหนด
วัตถุประสงค์ที่ถูกต้องและตรงกับความต้องการของเกษตรกร ช่วยให้สามารถก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
ได้อย่างถูกต้อง เป็นการสร้างความร่วมมือ การประสานและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานและผู้ออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถจัดสรรทรัพยากรทั้งก าลังคน เวลา วัสดุอุปกรณ์เครื่องมืออย่างประหยัด ป้องกัน
การสูญเสีย และเกิดผลประโยชน์เต็มที่ การวางแผนกระบวนการเรียนรู้มีแนวทาง ดังนี้ 
 1.4.1 ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 4.1.2 ก าหนดบุคคลเป้าหมายในการร่วมกระบวนการเรียนรู้ ระบุพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมายที่ต้องการ
พัฒนา 
 4.1.3 ระบุพ้ืนที่ด าเนินการ เช่น ระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัดที่ด าเนินการ 
 4.1.4 ระบุปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข ป้องกัน และความจ าเป็นของบุคคลเป้าหมายที่ต้องได้รับการ
ตอบสนอง 
 4.1.5 ระบุผู้ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทั้งหน่วยงาน บุคคล เจ้าหน้าที่ และจ านวน 
 4.1.6 ระบุขั้นตอนและวิธีด าเนินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย (วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้)   
ที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ 
 4.1.7 ระบุระยะเวลาทั้งหมดท่ีใช้ด าเนินงานของโครงการและระยะเวลาที่ใช้ด าเนินการในแต่ละกิจกรรม 
 4.1.8 ระบุทรัพยากร/ปัจจัยที่ใช้ด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม เช่น คน เงิน ระยะเวลา เครื่องมือและวัสดุ  
อุปกรณ์ ระบุวิธีการและผู้ด าเนินการติดตามนิเทศและประเมินผล 
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**ตัวอย่างการวางแผนกระบวนการเรียนรู้*** 

แผนการเรียนรู้เรื่องการแปรรูปเห็ดนางฟ้า ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 
ณ ที่ท าการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองน้ าใส 

วัตถุประสงค์เพ่ือ 1. พัฒนาทักษะการแปรรูปเหด็นางฟ้าของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองน้ าใส 
 2. เพิ่มมลูค่าสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น 
ผลที่เกิดขึ้น    สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองน้ าใส มีความสามารถในการแปรรูปเห็ดนางฟ้า 
     เพื่อเพิ่มมูลค่าและจ าหน่ายในชุมชนได้ 
บุคคลเป้าหมาย    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต าบลหนองน้ าใส วิทยากร และสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน 
      หนองน้ าใส รวมทั้งสิ้น 20 คน 

วันที่ เวลา หัวข้อ วัตถุประสงค ์ Out put วิทยากร วิธีการ 
เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

20 
พ.ค. 
61 

08.30 -
09.00 น. 

ลงทะเบียน - - - - 
แบบ
ลงทะเบียน 

นงนุช 

 09.00 – 
10.00 น. 

ชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการฝึกอบรม 

เพื่อท าความ
เข้าใจ
วัตถุประสงค์
ของการ
ฝึกอบรม และ
ทราบกิจกรรม
ที่จะเกิดขึ้น
ตลอดการ
ฝึกอบรมฯ 

ผู้รับการอบรม
ฯ เข้าใจถึง
สาระส าคัญใน
การฝึกอบรม 
และมีความ
พร้อมส าหรับ
กิจกรรมที่จะ
เกิดขึ้นตลอด
การฝึกอบรม 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิด 
ชอบ
ต าบล
หนองน้ า
ใส 

- บรรยาย 
- จัดโต๊ะ
แบบ  
Class 
room 
 

- เอกสาร
ฝึกอบรมฯ  
- Power 
Point 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิด 
ชอบ
ต าบล
หนองน้ า
ใส 

 09.00-
12.00 น. 

หลักการและ
วิธีการแปรรูปเห็ด
นางฟ้า 

เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมี
ความรู้และเข้า
หลักการและ
วิธีการแปรรูป
เห็ดนางฟ้าใน
รูปแบบต่างๆ  

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมี
ความรู้และเข้า
หลักการและ
วิธีการแปรรูป
เห็ดนางฟ้าใน
รูปแบบต่างๆ 

อ.พรพรรณ 
โคกหนอง
หาร 

- บรรยาย 
- จัดโต๊ะ
แบบ  
Class 
room 
 

- เอกสาร
ฝึกอบรมฯ  
- Power 
Point 
- สื่อวีดิทัศน ์

อ.พรพรรณ 
โคกหนอง
หาร และ
คณะ 

 13.00-
16.00 น. 

แบ่งกลุ่มฝึก
ปฏิบัติการแปรรูป
เห็ดนางฟ้าเมนู
ต่างๆ  

เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรม
ได้รับการ
ฝึกฝนทักษะ
ในการแปรรูป
เห็ดนางฟ้าที่
ถูกต้อง 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
สามารถแปร
รูปเห็ดนางฟ้า
ในเมนูต่างๆ 
ได้อย่าง
ถูกต้อง 

อ.พรพรรณ 
โคกหนอง
หาร และ
คณะ 

-แบ่งกลุ่ม
ฝึกปฏิบัติ
กลุ่มละ 4 
คน 
จ านวน 5 
กลุ่ม 

- อุปกรณ์และ
วัตถุดิบที่ใช้ใน
การแปรรูป
เห็ดนางฟ้า
เมนูต่างๆ 
- สูตรการแปร
รูปเห็ดนางฟ้า 
จ านวน 5 เมนู 
-หมวกและผ้า
กันเปื้อน 

อ.พรพรรณ 
โคกหนอง
หาร และ
คณะ 

 16.00-
16.30 น. 

สรุปและ
ประเมินผลการ
ฝึกอบรม 

- - อ.พรพรรณ 
โคกหนอง
หาร และ
ผู้แทน
สมาชิกกลุ่ม
แม่บ้าน
เกษตรกรฯ 

- บรรยาย 
- จัดโต๊ะ
แบบ  
Class 
room 
-ถ่ายภาพ
ร่วมกัน 
 

-จัดพื้นที่
ถ่ายภาพ
ร่วมกัน 
-แบบ
ประเมินผล
การฝึกอบรม 

วิทยากร 
เจ้าหน้าที่ 
และผู้เข้ารับ
การ
ฝึกอบรม 

 
 

ตารารงที่ 2.3 ตัวอย่างการวางแผนกระบวนการเรียนรู้ 
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2. การด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 การท าหน้าที่วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ถือเป็นสิ่งส าคัญของการด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง เพราะวิทยากรกระบวนการท าให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย 
ยืดหยุ่น ไม่เคร่งครัด อึดอัดเกินไป มีการใช้เครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสมเพ่ือสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
การด าเนินกิจกรรมมีความส าคัญต่อกระบวนการ สามารถปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ประเด็นและกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเรียนรู้ เทคนิคของวิทยากรกระบวนการ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะสามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
 2.1 วิทยากรกระบวนการ 
 วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) “Facilitator” มาจากค าว่า Facilitate แปลว่าความง่ายความสะดวก 
การท าให้ง่าย การท าให้สะดวก ดังนั้นค าว่า Facilitator แปลว่า ผู้ที่ท าหน้าที่ให้ความสะดวกซ่ึงอาจหมายถึงบุคคลที่
ท าหน้าที่ด าเนินการประชุม หรือด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ บุคคลผู้นี้ไม่จ าเป็นต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่เป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดกระบวนการ ควบคุม  กระบวนการประชุม
ตั้งแต่ต้นจนจบ ให้สามารถด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่จะมีหน้าที่ในการเป็นผู้สนับสนุนหรือเป็น  
พ่ีเลี้ยง และกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมหรือฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างจริงจัง ช่วยให้สมาชิกในกลุ่ม
แลกเปลี่ยน และสะท้อนประสบการณ์หรือปัญหา รวมทั้งแนวทางแก้ไขช่วยกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มรับฟังซึ่งกัน 
และกันช่วยตั้งประเด็นให้กลุ่มคิดเป็นระบบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จนเข้าใจปัญหาที่แท้จริงอย่างถ่องแท้ร่วมกัน
วางแผน และด าเนินงานตามแผนบนพ้ืนฐานประโยชน์ร่วมกัน  เปรียบเสมือนการเป็นทั้งผู้จัดการ ผู้ประสานงาน  
ผู้สังเกต ผู้กระตุ้น ผู้สร้างบรรยากาศ ผู้เอ้ืออ านวยให้เกิดการสื่อสารแนวราบเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ไปกับสมาชิกในกลุ่ม 
และเป็นพ่ีเลี้ยงในการเรียนรู้หรือการแก้ปัญหาด้วยตนเอง วิทยากรกระบวนการอาจเป็นสมาชิกของกลุ่มท างาน  
ที่เป็นเจ้าของปัญหาที่อภิปรายหรือเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมจากภายนอก ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเข้าใจปัญหาหรือบริบท แต่เป็น
เจ้าของทักษะในการอ านวยความสะดวก วิทยากรกระบวนการเป็นบุคคลที่ส าคัญมากในการช่วยผู้มีส่วนร่วม ในการ
สะท้อนว่าบุคคลก าลังเรียนรู้อะไร และบุคคลจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร วิทยากรกระบวนการจะมีบทบาทเกี่ยวกั บ
การจัดการหลาย ๆ บทบาท นอกจากบทบาทของการอ านวยความสะดวก ซึ่งบทบาทและหน้าที่ในการจัดการและ
การอ านวยความสะดวก ดังนี้ 
 2.1.1 บทบาทของวิทยากรกระบวนการ 
  1) เป็นผู้ประสานงาน (Coordinator) การปฏิบัติในฐานะผู้ประสาน การติดต่อกับบุคคลที่เป็นแกน
หลักท่ีอยู่นอกกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ การให้ค าแนะน าในการเลือกปัญหาและสมาชิกกลุ่ม 
  2) เป็นผู้กระตุ้น (Catalyst) การดึงบุคคลให้ออกมาจากลักษณะการกระท าในอดีต และน าไปสู่การ
วิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรม (แพร่หลายมากในขั้นตอนเริ่มต้นของกลุ่ม) 
  3) เป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer) ความมีใจจดจ่อในกระบวนการกลุ่มว่าก าลังพูดเกี่ยวกับอะไร 
  4) เป็นผู้สร้างบรรยากาศ (Climate setter) การจัดบรรยากาศกลุ่มให้มีการเปิดใจกว้าง เพื่อให้เกิด
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) เป็นผู้ช่วยการสื่อสาร (Communicator enabler) ช่วยสมาชิกในการพัฒนาทักษะของการให้
และการรับสารสนเทศ ความคิดเห็นและประสบการณ์ 
 6) เป็นพ่ีเลี้ยงในการเรียนรู้ (Learning coach) ช่วยสมาชิกในการจัดการกับประสบการณ์ของ
ตนเองเหมือนกับเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้การช่วยเหลือสมาชิกในการรับผิดชอบการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองของสมาชิก 
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 2.1.2 หน้าที่ของวิทยากรกระบวนการ 
  1) ท าความเข้าใจกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ให้ชัดเจนว่าการจัดต้องการอะไร
เพียงใดเสร็จแล้วต้องการแบบกิจกรรมการประชุม หรือออกแบบกิจกรรมเพ่ือให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ให้ได้ 
  2) เตรียมการจัดสถานที่ที่ เอ้ือให้เกิดการมีส่วนร่วม ไม่คับแคบจนเกินไป เอ้ือให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์มีบรรยากาศเป็นส่วนตัว มีผนังหรือกระดานส าหรับติดกระดาษในระหว่างการระดมความคิดเห็น  
ของผู้เข้าเรียนรู้ 
  3) บอกกติกามารยาทการเรียนต่าง ๆ ที่จ าเป็นระหว่างการประชุมด้วย 
  4) กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน สะท้อน/ทวน/เชื่อมโยง/สรุปประเด็น 
ให้ตรงกับความหมายที่แท้จริงของสมาชิกในกลุ่ม ตัดการอภิปรายที่ยืดเยื้อนอกประเด็น หรือการป้องกัน/แก้ไขข้อ
ขัดแย้งทางความคิดด้วยความนุ่มนวล 
  5) สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง มีความสนุกสนานในการแสดงความคิดเห็น กระตุ้ นให้เกิด
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิก 
  6) สร้างความชัดเจนในข้อความของสมาชิกบางคนที่เขียนหรือพูดแล้ว ไม่สื่อความหมายตาม
ประเด็นควรซักถามให้เขียนหรืออธิบายเพิ่มเติม   
 2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะต้องมีความสามารถในการใช้เครื่องมือและ
เทคนิคที่เหมาะสมเพ่ือสร้างการเรียนรู้แก่เกษตรกร ซึ่งเครื่องมือส าคัญ ๆ ที่ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ประกอบด้วยเครื่องมือหลายประเภท เช่น  บัตรค า แผนผังก้างปลา แผนที่ความคิด เส้นแบ่งเวลา ต้นไม้เจ้าปัญหา 
ปฏิทินการปลูกพืช การระดมสมอง และการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นต้น  ซึ่งการเลือกใช้
เครื่องมือแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และสถานการณ์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรน า  เครื่องมือมาใช้ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ส าหรับเทคนิคและวิธีการใช้เครื่องมือดังกล่าว จะกล่าวโดยละเอียดในบทที่ 3 ตอนที่ 3.2  
 2.3 การจัดเวทีการเรียนรู้  
 การจัดการเรียนรู้ของเกษตรกร สามารถด าเนินการได้หลายวิธีทั้งการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสาธิต 
การฝึกปฏิบัติ รวมถึงการจัดเวทีเรียนรู้ด้วย ซึ่งแต่ละวิธีนั้นมีขั้นตอน กระบวนการที่แตกต่างกัน ไป ในที่นี้เป็นการ
น าเสนอถึงวิธีการจัดเวทีชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของเกษตรกร ควรพิจารณาในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 2.3.1 การเตรียมการ 
  ก่อนด าเนินการจัดเวทีเรียนรู้ จะต้องด าเนินการประชุมผู้ร่วมด าเนินการเพ่ือเตรียมการดังต่อไปนี้ 
  1) ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีให้ชัดเจนและทุกคนรับรู้เหมือนกันว่าต้องการ
ให้ผู้เข้าร่วมเวทีเรียนรู้อะไร 
  2) ก าหนดเรื่อง/ประเด็นในการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
  3) ก าหนดขั้นตอน/วิธีการในการจัดเวที เช่นมีการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปราย ดูงาน หรือ
แสดงนิทรรศการ เป็นต้น 
  4) ก าหนดระยะเวลา วันจัดเวที ช่วงเวลา และเลิกเวลาใด 
  5) ก าหนดสถานที่ 
  6) ก าหนดบุคลที่จะเข้าร่วมเวทีเรียนรู้ ผู้สังเกตการณ์ พร้อมทั้งจ านวนของผู้เข้าร่วมเวทีด้วย 
  7) ก าหนดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่จะต้องใช้ในการจัดเวที 
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  8) ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ด าเนินการจัดเวที ในแต่ละด้านให้ชัดเจน เช่น จัดเตรียมสถานที่น้ า 
อาหาร วัสดุอุปกรณ์ หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมเวทีฯลฯ ใครบ้างเป็นผู้รับผิดชอบและรับไปด าเนินการ 
 2.3.2 สถานที่จัดเวทีเรียนรู้ 
  สถานที่ เป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องค านึงในการจัดเวทีเรียนรู้เพราะจะเป็นส่วนช่วยในการสร้าง
บรรยากาศ การเรียนรู้ส าหรับเกษตรกร ฉะนั้น การเลือกสถานที่ต้องเหมาะสมและมีความพร้อมที่จะจัดเวที        
ซึ่งจะต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
  1) สถานที่ต้องสะดวกแก่ทุกคนที่จะเดินทางเข้าร่วมเวที 
  2) เป็นสถานที่ท่ีเป็นศูนย์กลางของชุมชนหรือของกลุ่มผู้เรียนรู้ 
  3) หากมีการฝึกปฏิบัติหรือดูงานด้วย บริเวณข้างเคียงของเวทีควรมีจุดดูงานหรือสถานที่ฝึกปฏิบัติได้ 
  4) มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเป็นเอกเทศ ผู้คนไม่พลุกพล่าน ไม่อยู่ในตัวเมือง  (ตลาด) หรือใกล้
แหล่งขายของกินของใช้ห่างจากถนนรถยนต์ 
  5) อากาศถ่ายเทสะดวก ห้องไม่คับแคบหรืออยู่ห้องเล็ก หรือร้อนอบอ้าว 
  6) การจัดผังที่นั่งของเวที ต้องจัดให้ทุกคนเห็นหน้ากัน ทั้งผู้เข้าร่วมเวที ผู้สังเกตการณ์ และวิทยากร
อาจจัดเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวก็ได้ แต่ไม่ควรจัดในลักษณะห้องเรียน 
 2.3.3 ผู้ร่วมเวท ี
  ในส่วนของผู้ร่วมเวทีการเรียนรู้อาจมีหลากหลายทั้งที่เป็นเกษตรกรเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับเรื่องนั้น ๆ แต่มีข้อควรค านึงในเรื่องของผู้ร่วมเวที ดังนี้ 
  1) ในการจัดเวทีเรียนรู้สิ่งที่ต้องค านึงสิ่งหนึ่งคือ จ านวนของผู้เข้าร่วมเวที ซึ่งควรมีจ านวนผู้เข้าร่วม
ทัง้หมดไม่เกิน 30 คน 
  2) ผู้เข้าร่วมต้องเป็นผู้ที่สนใจ หรือเก่ียวข้องกับเรื่องหรือประเด็นการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
  3) เป็นผู้ที่พร้อมจะให้ และเปิดใจรับในเรื่องและประเด็นนั้น ๆ ในเวทีเรียนรู้ 
  4) อาจมีผู้น าชุมชนทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการเช่นผู้น าอาชีพเข้าร่วมด้วย 
  5) บุคคลอีกกลุ่มหนึ่งคือ นักวิชาการ ผู้รู้จริง ผู้มีประสบการณ์ตรง ปราชญ์ชาวบ้านเพ่ือเป็นผู้ให้
ข้อคิดในการตัดสินใจของเวท 
 2.3.4 ข้อค านึงในการจัดเวที 
   นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การจัดเวทีเรียนรู้ยังมีข้อควรค านึงอ่ืน ๆ พอสรุปได้ คือ 
 1) ก่อนจัดเวทีเรียนรู้ต้องมีการก าหนดข้อตกลงร่วม เช่น ตรงเวลา เข้าร่วมทุกครั้ง เลิกตรงเวลา
ยอมรับมติในเวทีทั้งนี้ต้องมีการตกลงร่วมกันก่อน 
 2) ต้องด าเนินการในลักษณะการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
 3) การก าหนดวันเวลาจัดเวทีต้องค านึงถึงวันว่างของเกษตรกรไม่ใช่ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
เช่น ไม่ตรงวันส าคัญของชุมชน ไม่ตรงวันปลูก และเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 4) เรื่องประเด็นต้องเป็นความต้องการของชุมชน หากต้องการให้เกษตรกรเรียนรู้ในประเด็น  
ที่ต้องการต้องพยายามสอดแทรกในขณะจัดเวที แต่ต้องไม่ก าหนดเป็นประเด็นหลัก 
 5) วิทยากรกระบวนการต้องท าหน้าที่วิทยากรอย่างแท้จริง 
 6) เมื่อจัดเวทีเรียนรู้เสร็จแล้วควรมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสรุปการจัดเวทีเพ่ือร่วมกันประเมินว่า
บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายการจัดเวทีที่ก าหนดไว้หรือเปล่า  
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3. การประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 3.1 การประเมินการเรียนรู้หลังจากจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 การประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางเป็นการประเมินผลใน  2 ส่วน คือ 
ส่วนแรกเป็นการประเมินผลการเรียนรู้หลังท างาน (After Action Review: AAR) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ในครั้งต่อไป และการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  
เพ่ือประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเกษตรกร 
 เหตุผลในการเลือกใช้การประเมินผลการเรียนรู้หลังท างาน (AAR) เพ่ือประเมินการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ท าให้ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ตระหนักว่าในการจัดกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ไม่ควรชื่นชมความส าเร็จแต่เพียงด้าน
เดียวหรือเพียงแต่จัดให้เสร็จเท่านั้น แต่ต้องยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นและควรให้ความสนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้มาก 
เพราะปัญหาคือโอกาสในการพัฒนาคนเพ่ือพัฒนางาน  ฝึกการรับฟังและยอมรับความคิดเห็นหรือค าแนะน าของผู้
ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ ฝึกการท างานเป็นทีม ทบทวนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทีมผู้จัดกระบวนการเรียนรู้
ต้องหาค าตอบจากค าถาม 4 ประเด็น คือ 1) สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกระบวนการเรียนรู้คืออะไร  2) สิ่งที่
เกิดข้ึนจริงคืออะไร 3) ท าไมจึงแตกต่างกัน และ 4) สิ่งที่ได้เรียนรู้และวิธีการลด/แก้ความแตกต่างคืออะไร 
  ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้หลังท างาน ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1) ท า AAR ทันที หรืออย่างเร็วที่สุดหลังจากจบการจัดกระบวนการเรียนรู้นั้นๆ เพ่ือให้จ า เหตุการณ์และ
บทเรียนที่ได้รับสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที 
  2) ไมม่ีการกล่าวโทษ ซ้ าเติม ตอกย้ าซึ่งกันและกัน ไม่มีความเป็นเจ้านายหรือลูกน้อง มีแต่บรรยากาศท่ีเป็น
กันเอง 
  3) มี“วิทยากรกระบวนการ” ช่วยให้ที ม ได้ เรียนรู้  ไปสู่ เป้ าหมายที่ ต้ องการ มี  “คุณอ านวย”  
คอยอ านวยความสะดวก กระตุ้น ตั้งค าถามให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของตน 
  4) ทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือให้ทีมงานเข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่คาดหวัง คืออะไร 
  5) หันกลับมาดูว่าความแตกต่างของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่ควรได้รับคืออะไร ท าไมจึงมีความแตกต่างกัน 
ทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้น ได้เรียนรู้อะไรเพ่ือวันต่อไปจะได้ท าให้ดีขึ้น ค้นหาความจริงเพ่ือดูว่ามีปัญหาอะไรบ้าง 
เปรียบเทียบแผนกับความเป็นจริง 
  6) จดบันทึกเพ่ือเตือนความจ าว่าวิธีการใดบ้างที่เคยน ามาแก้ปัญหาแล้ว บันทึกผลการประชุม AAR  
ในประเด็นที่ส าคัญส าหรับการเรียนรู้ของทีม 
  7) การแบ่งปันการเรียนรู้  
 อย่างไรก็ตาม จะต้องเข้าใจว่าค าตอบหรือวิธีแก้ปัญหาที่ได้จากการท า AAR ไม่ใช่ค าตอบสุดท้าย เพราะเมื่อ
เวลาเปลี่ยนไป บริบทเปลี่ยนไปย่อมท าให้เกิดปัญหาใหม่ได้ตลอดเวลา ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
 



26 
 

ตัวอย่างการประเมินผลการเรียนรู้หลังท างาน (AAR) 

 

 
ภาพที ่2.3 ตัวอย่างการประเมินผลการเรียนรู้หลังท างาน (AAR) 
ที่มา:  คู่มือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 3.2 การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) คือ การประเมินผลที่ใช้วิธีการและเกณฑ์ที่
หลากหลายในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้ ความคิด และการปฏิบัติ โดยให้เกษตรกร  
ได้ท ากิจกรรมหรือปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง หรือจ าลองสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเพ่ือแสดงถึง
ความรู้และทักษะที่เกษตรกรมี ซึ่งกิจกรรมที่น ามาใช้ในการประเมินนั้นมีลักษณะเหมือนและเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเป็นการทดสอบ หรือกล่าวได้ว่าการประเมินผลตามสภาพจริง  
เป็นการประเมินผลจากการให้เกษตรกรลงมือปฏิบัติจริงในสถานการณ์จริง 
  3.2.1 ลักษณะการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
  การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงมีลักษณะ ดังนี้ 
  1) ใช้วิธีการประเมินกระบวนการคิด ความคิด ความสามารถในการปฏิบัติงานของเกษตรกรที่จะท า
ให้เกิดผลผลิตที่ต้องการ มากกว่าที่จะประเมินว่าเกษตรกรสามารถจดจ าความรู้อะไรได้บ้าง 
  2) เป็นการประเมินรอบด้านด้วยวิธีการหลากหลาย ด้วยเครื่องมือที่สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ และ
กระท าหลายครั้งอย่างต่อเนื่องตลอดการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  3) เป็นการประเมินความสามารถของเกษตรกร เพื่อวินิจฉัยเกษตรกรในส่วนที่ควรส่งเสริมและส่วน
ที่ควรแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้เกษตรกรได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจ และความต้องการ
ของแต่ละบุคคล 
  4) เป็นการประเมินที่ เปิดโอกาสให้ เกษตรกรได้มีส่วนร่วมประเมินผลงานของทั้ งตนเอง 
และของเพ่ือนในกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักตัวเอง เชื่อมั่นตนเอง สามารถพัฒนาการผลิตได้ 
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  5) เป็นการประเมินอย่างต่อเนื่อง ประเมินได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และเป็นการประเมินแบบไม่เป็น
ทางการ เพ่ือให้เห็นและทราบถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่แท้จริงของเกษตรกร 
  6) ข้อมูลหรือผลที่ประเมินได้จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนเรียนรู้และการวางแผนการ
เรียนรู้ของผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ว่าสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของเกษตรกร
แต่ละบคุคลได้หรือไม ่
  7) ประเมินความสามารถของเกษตรกรในการถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติชีวิตจริงได้  
 3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
  เนื่องจากการประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินที่ใช้วิธีการและเกณฑ์ที่หลากหลายใน
ประเมินผลการเรียนรู้ใน 3 ด้าน คือ ความรู้ ความคิด และการปฏิบัติ ดังนั้นวิธีการและเครื่องมือที่ใช้จึงมี
หลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน ดังนี้ 
  1) การสังเกต เป็นวิธีหนึ่งในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านการใช้ความคิด การปฏิบัติงาน และ
โดยเฉพาะด้านอารมณ์ ความรู้สึก และลักษณะนิสัย สามารถท าได้ทุกเวลา วิธีการสังเกตสามารถท าได้โดยตั้งใจและ
ไม่ตั้งใจ ดังนี้ 
  - การสังเกตโดยตั้งใจหรือมีโครงการสร้าง หมายถึงวิทยากรหรือผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ก าหนด 
พฤติกรรมที่ต้องสังเกต ช่วงเวลาสังเกตและวิธีการสังเกต 
  - การสังเกตแบบไม่ตั้งใจ หรือไม่มีโครงสร้าง หมายถึงไม่มีการก าหนดรายการสังเกตไว้ล่วงหน้า 
วิทยากรหรือผู้จัดกระบวนการเรียนรู้อาจมีกระดาษแผ่นเล็ก ๆ ติดตัวไว้ตลอดเวลาเพ่ือบันทึกเมื่อพบพฤติกรรม  
การแสดงออกที่มีความหมาย หรือสะดุดความสนใจ การบันทึกอาจท าได้โดยย่อก่อน แล้วขยายความสมบูรณ์
ภายหลัง 
 วิธีการสังเกตที่ดีควรใช้ทั้งสองวิธี เพราะการสังเกตโดยตั้งใจ อาจท าให้ละเลยมองข้ามพฤติกรรมที่น่าสนใจ
แต่ไม่มีในรายการที่ก าหนด ส่วนการสังเกตโดยไม่ตั้งใจอาจท าให้วิทยากรกระบวนการขาดความ 
ชัดเจนว่าพฤติกรรมใด การแสดงออกใด ที่ควรแก่การสนใจและบันทึกไว้ เป็นต้น ข้อเตือนใจส าหรับการใช้วิธี สังเกต 
คือ ต้องสังเกตหลาย ๆ ครั้งในหลาย ๆ สถานการณ์ (การปฏิบัติตามค าสั่ง การเข้าร่วมกิจกรรม การท างานร่วมกัน 
การแสดงความคิดเห็น ฯลฯ) แล้วน าข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณา โดยเครื่องมือที่ใช้ประกอบการสัง เกต ได้แก่  
แบบส ารวจรายการ แบบประเมินค่า 
  2) การสัมภาษณ์ ใช้เก็บข้อมูลพฤติกรรมด้าน ความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ กระบวนการขั้นตอน
ในการท างาน วิธีแก้ปัญหา ฯลฯ อาจใช้ประกอบการสังเกตเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มั่นใจมากยิ่งขึ้น 
 วิธีการสัมภาษณ์  

- หาข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรก่อนเพื่อท าให้การสัมภาษณ์เจาะตรงประเด็นและได้ข้อมูลยิ่งขึ้น 
- เตรียมชุดค าถามล่วงหน้าและจัดล าดับค าถามช่วยให้การตอบไม่วกวน 
- ขณะสัมภาษณ์ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่เป็นทางการ น้ าเสียงที่เป็นมิตร  ไม่บีบคั้นให้

เกษตรกรตอบในสิ่งที่ยังตอบไม่ได้ หรือไม่อยากตอบ พยายามโน้มน้าวให้เกษตรกรรู้สึกว่าเป็นกันเอง หรือเป็นพวก
เดียวกัน เพื่อสร้างความรู้สึกให้อยากพูด / เล่า 

- ใช้ค าถามที่เกษตรกรเข้าใจง่าย 
- อาจใช้วิธีสัมภาษณ์ทางอ้อม คือ สัมภาษณ์จากบุคคลที่ใกล้ชิดกับเกษตรกร เช่น เพ่ือนบ้าน 

ญาติ พ่ีน้อง เป็นต้น 
- เครื่องมือที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์ คือ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
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 3) การสอบถาม ใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ ความสนใจ ที่แสดงความรู้สึกได้อย่างอิสระ 
เครื่องมือที่ใช้ประกอบการสอบถาม คือ แบบสอบถาม 
 4) การทดสอบ ใช้ในการทดสอบความรู้ ความสามารถการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ต้องการทราบ 
วิธีการทดสอบ สามารถท าได้ 2 วิธี คือ การสร้างแบบทดสอบ แล้วให้เกษตรกรเขียนค าตอบลงในกระดาษ และการ
ทดสอบโดยการปฏิบัติจริง ซึ่งจะใช้กับกิจกรรมที่ไม่อาจสังเกตได้ รวมถึงการปฏิบัติบางอย่างที่จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย
เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ที่ไม่อาจเกิดข้ึนได้ในขณะจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  5) การประเมินจากผลงาน สิ่งหรือผลงานที่เกษตรกรได้ท าขึ้น และแสดงให้เห็นถึงความพยายาม 
ความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ ในเรื่องนั้น ๆ เช่น การท าหมักชีวภาพสูตรต่าง ๆ การประดิษฐ์เครื่องดูดเพลี้ยกระโดด
สีน้ าตาล เป็นต้น  การประเมินผล โดยดูจากผลงาน เป็นวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
ของกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางได้อย่างชัดเจน เนื่องจากเกษตรกรสามารถน าความรู้ หลักคิด 
และวิธีปฏิบัติไปพัฒนาหรือต่อยอดให้เกิดสิ่งใหม่ในการทาการเกษตรให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
ที่มา: คู่มือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

เรื่องท่ี 2.1.4 การด าเนินงานส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
จากการที่เกษตรกรและคนในชุมชนได้ร่วมกันวิเคราะห์พ้ืนที่ ประเมินสถานการณ์ปัจจุ บันของตนเอง ร่วมกัน
วางแผนในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน และมีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากการจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น การด าเนินงานส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและ
ชุมชนจึงเป็นการลงมือปฏิบัติของคนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้  

1. การส่งเสริมการผลิตอาหารเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนและชุมชน 
    การส่งเสริมการผลิตอาหารเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือนและชุมชน คือ การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พ้ืนที่บริเวณที่
อยู่อาศัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ และประมงไว้บริโภคภายในครัวเรือนและ
ชุมชน เกษตรกรและคนในชุมชนสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆได้ทั้งในรูปแบบของแปลงรายบุคคลและแปลงรวม
ของชุมชน อันจะส่งผลให้ครัวเรือนและชุมชนมีแหล่งอาหารส าหรับบริโภคที่เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการ

**ตัวอย่างการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง** 
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ของคนในชุมชน ในการผลิตอาหารเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือนและชุมชนนั้นเกษตรกรต้องค านึงถึงหลักการและ
รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
 1.1 หลักการปลูกผักสวนครัวเพ่ือบริโภค  
 1.1.1 ปลูกพืชผักตามความต้องการบริโภคอาหารของบุคคลในครอบครัวเกษตรกร 
 1.1.2 เลือกปลูกผักที่แตกต่างกัน ที่สามารถรับประทานได้หลายๆ ส่วน การเลือกประเภทผักสวนครัว
ที่จะปลูกอาจจะพิจารณาจากการแยกประเภทพืชผักที่บริโภคได้จากส่วนต่างๆ คือ ประเภทผักกินใบยอดและก้าน 
เช่น  ผั กบุ้ ง ผั กต าลึ ง ผั ก โขม  และคะน้ า เป็ นต้น  ประเภทกินดอก เช่น  ดอกขจร ดอกแค ดอกโสน  
และกะหล่ าปลี เป็นต้น ประเภทกินผล เช่น บวบ ฟักทอง มะเขือต่างๆ กระเจี๊ยบ ประเภทกินราก เช่น ขมิ้น ขิงอ่อน 
และกระชาย เป็นต้น 
 1.1.3 ปลูกผักผลไม้หลายๆชนิด ที่ให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีไว้บริโภคในชีวิตประจ าวัน 
 1.1.4 ปลูกพืชผัก ผลไม้ ด้วยวิธีการที่ปลอดภัยจากสารพิษ ลดการใช้สารเคมี รวมถึงมีการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตที่ถูกวิธีอย่างเหมาะสม 
 1.1.5 เมื่อถึงเวลาที่ต้องใส่ปุ๋ยหรือยา จะต้องปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัดไม่ใส่ในปริมาณที่
มากกว่าข้อก าหนด หรือเก็บไปบริโภคหรือจ าหน่ายเร็วกว่าก าหนด ซึ่งจะท าให้เกิดสารตกค้างเป็นอันตรายแก่
ผู้บริโภค และเสียค่าใช้จ่ายเกินความจ าเป็น 
 1.2 รูปแบบแปลงปลูกผักสวนครัว 
  แบบที่  1 การด า เนิ นกิ จกรรมใน พ้ืนที่ น้ อย  และสภาพดิน ไม่ เห มาะสมกับ การปลู ก พื ช  
ไม่สามารถปลูกพืชแบบยกแปลงได้ ให้ด าเนินการโดยใส่ดิน แกลบ และปูนขาว ในกระบะหรือยางรถมอเตอร์ไซค์ 
ผสมให้เข้ากันแล้วพักไว้ 7 วันก่อนปลูกพืช และปลูกพืชในพ้ืนที่ที่มีแสงแดดส่องถึง สามารถท าได้ทุกครอบครัว 
ปลูกพืชได้ตลอดปีตามฤดูกาลที่เหมาะสมกับพ้ืนที่นั้น ๆ  

 
ภาพที่ 2.5 รูปแบบแปลงปลูกผักสวนครัว แบบที่ 1 

 แบบที่ 2 การด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ประมาณ 1 – 2 งาน ดินเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช สามารถ
ปลูกพืชแบบยกแปลงได้ โดยปลูกพืชผักสวนครัวที่ต้องการบริโภค เช่น พริก ผักกาดขาว ผักกาดหอม ตะไคร้  
เป็นต้น และท าปุ๋ยหมักในบ่อซีเมนต์ 

 
ภาพที่ 2.6 รูปแบบแปลงปลูกผักสวนครัว แบบท่ี 2 
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 แบบที่ 3 กรณีไม่มีพ้ืนที่บริเวณรอบบ้านในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตร สามารถด าเนินการปลูก
พืชผักสวนครัวตามหัวไร่ปลายนาได้ตามความเหมาะสม ส าหรับบ้านในเขตเมือง สามารถปลูกผักสวนครัวในภาชนะที่ไม่
ใช้แล้ว หรือกะลามะพร้าว ยางรถยนต์แขวนหรือวางประดับบ้าน เพ่ิมความสวยงามได้อีกทางหนึ่ง 

 
ภาพที่ 2.7 รูปแบบแปลงปลูกผักสวนครัว แบบที่ 3 

2. การเข้าถึงอาหาร 
    การส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงอาหาร คือ การแนะน าให้ครอบครัวเกษตรกรมีความรู้ด้านการบริโภคอาหาร และการ
ประกอบอาหารทีถู่กต้องตามหลักโภชนาการ ดังนี้ 
     2.1 บริโภคอาหารครบ 5 หมู่ และมีความหลากหลายของชนิดอาหารหมุนเวียนกันในแต่ละวัน จะช่วยลด
ปัญหาการขาดสารอาหารต่างๆ 

 
ภาพที่ 2.8 ตัวอย่างอาหารครบ 5 หมู่ จาก 4 ภาค  

   2.2 บริโภคอาหารตามหลักธงโภชนาการโดยอาหารแต่ละกลุ่มสามารถเลือกสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้
ภายในกลุ่มเดียวกัน ส าหรับกลุ่มข้าว-แป้ง ให้บริโภคข้าวเป็นหลัก อาจสลับกับผลิตภัณฑ์ที่ท าจากแป้งเป็นบางมื้อ 

 
ภาพที่ 2.9 การบรโิภคอาหารตามหลักธงโภชนาการ 
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 2.3 บริโภคอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อน หรือสารตกค้าง ควรเลือกรับประทานอาหารที่สะอาด สด
และปรุงใหม่ ๆ หรืออาหารที่ร้อน ๆ  

3. การใช้ประโยชน์จากอาหาร 
 เป็นการใช้ประโยชน์จากอาหารที่มีอยู่อย่างเพียงพอ การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเกษตรที่เกิดขึ้นด้วยการถนอมอาหาร 
การแปรรูปอาหาร เพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน โดยค านึงถึงหลักการ
ส าคัญ ดังนี้ 
 3.1 การผลิตที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร 
 3.1.1 การตระหนักรู้ในสังคมด้านทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่
ถูกหลักโภชนาการ การถนอมอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือนและชุมชน 
 3.1.2 การส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นผู้มีความรู้และทักษะในการใช้ทรัพยากรการผลิต 
 3.2 ลดการสูญเสียของผลผลิตการเกษตร (อาหาร) 
 3.2.1 การใช้เทคโนโลยีในการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร 
 3.2.2 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือรักษาคุณภาพสินค้าและอาหารให้ได้นานที่สุด 
 3.2.3 ลดความสูญเสียอาหารจากการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย โดยสร้างความตระหนักในเรื่องการบริโภคอาหาร
ที่ฟุ่มเฟือย จะส่งผลต่อความม่ันคงด้านอาหาร และรณรงค์เรื่องการลดความสูญเสียอาหารในระดับท้องถิ่น 

4. การเก็บรักษาอาหารและส ารองเมล็ดพันธุ์  
    การเก็บรักษาอาหารและการส ารองเมล็ดพันธุ์ คือ ขั้นตอนหนึ่งในการด าเนินงานเพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหาร
ให้กับครัวเรือนและชุมชน เพ่ือลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนอาหารและเมล็ดพันธุ์เมื่ อเกิดวิกฤติการณ์ เช่น ภัย
ธรรมชาติ และวิกฤติทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 
 4.1 การเก็บรักษาอาหาร วิธีการถนอมอาหารที่ใช้กันมากในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 5 วิธี ดังนี้ 
  4.1.1 การถนอมอาหารโดยการท าให้แห้ง  
   การท าให้แห้งเป็นวิธีการระเหยน้ า หรือความชื้นออกจากอาหารให้มากที่สุ ด หรือ  เหลือความชื้น
อยู่เพียงเล็กน้อยอาหารจะแห้งลงสามารถเก็บไว้ได้นาน วิธีการท าให้แห้งนี้มักใช้กันโดยทั่วไปเพราะท าได้ง่ายและ
สะดวก  วิธีการท าให้แห้งมี 3 วิธี คือ 
  1) ใช้วิธีธรรมชาติ คือ การผึ่งแดด ผึ่งลม เป็นวิธีที่ใช้กันมาแต่โบราณโดยน าวัตถุดิบที่ต้องการท าให้
แห้งใส่ตะแกรงหรือแผ่นสังกะสี ตั้งไว้กลางแจ้งให้ได้รับความร้อนจากแสงแดดมีลมพัดผ่าน จะท าให้ความชื้นใน
เนื้อสัตว์หรือพืชผักผลไม้ค่อยๆ ระเหยออกไปจนแห้งจึงน าเก็บใส่ภาชนะปิดฝาให้มิดชิด 
   2) ใช้เครื่องมือช่วย เช่น เครื่องอบแห้ง เตาอบ ตู้อบไมโครเวฟ เป็นต้น 
   3) ใช้วิธีรมควัน นิยมใช้ในการเก็บรักษาปลาและเนื้อสัตว์ต่างๆ ในรูปของปลาย่าง เนื้อย่าง วิธีท า
ขั้นต้นต้องล้างปลาให้สะอาด อาจใช้เกลือทาหรือใช้น้ าเกลือก่อน แล้วน าไปวางบนตะแกรงไม้ไผ่เหนือกองไฟ  
ใช้กาบมะพร้าว ชานอ้อย หรือขี้เลื่อยเป็นเชื้อเพลิงที่ท าให้เกิดควัน ครอบเตาด้วยภาชนะที่สามารถเก็บควันให้รม
ปลาอยู่ภายในได้ ใช้ถ่านท าให้เกิดความร้อนและมีควันออกมาจับผิวปลาจนเป็นสีน้ าตาลอมเหลืองมีกลิ่นหอม
น าออกไปแขวนผึ่งลมซึ่งสามารถเก็บได้นาน 2-3 เดือน 
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ภาพที่ 2.10 การถนอมอาหารโดยการท าให้แห้ง 

  4.1.2. การถนอมอาหารโดยใช้ความร้อน 
 วิธีการถนอมอาหารโดยการใช้ความร้อน หมายถึง การใช้ความร้อนฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารเพ่ือ
ป้องกันการเน่าเสีย ท าโดยการเพ่ิมอุณหภูมิผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นส่วนมากใช้การต้มวิธีการใช้ความร้อนมี 3 วิธี คือ 
 1) พาสเจอร์ไรซ์ คือ การใช้ความร้อนที่อุณหภูมิต่ ากว่าจุดเดือด ฆ่าจุลินทรีย์บางชนิดที่ท าให้เกิด
โรคในอาหารแต่ฆ่าไม่ได้ทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์จะต้องเก็บไว้ในตู้เย็นเพ่ือป้องกันการเน่าเสีย
ระหว่างเก็บ 
 2) สเตอริไลซ์ คือ การใช้ความร้อนที่อุณหภูมิน้ าเดือด ซึ่งการใช้ความร้อนที่ระดับอุณหภูมิ 100 
องศาเซลเซียส ฆ่ าเชื้ อจุ ลินทรีย์ ได้ เกือบทั้ งหมด ยกเว้นจุลินทรีย์ที่ ทนความร้อนมากๆได้ผลิตภัณ ฑ์ 
สเตอริไลซ์สามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็น แต่ต้องบรรจุในภาชนะสะอาดผ่านการฆ่าเชื้อแล้วและต้องปิด
สนิทด้วย 
 3) การใช้ความร้อนที่สูงกว่าอุณหภูมิน้ าเดือดโดยอาศัยความดันช่วย การใช้ความร้อนระดับนี้
สามารถท าลายจุลินทรีย์ที่ทนความร้อนได้ วิธีนี้นิยมน าไปใช้ในการท าอาหารบรรจุขวดหรือบรรจุกระป๋อง มักใช้
อาหารที่มีความเป็นกรดต่ าเป็นมีวัตถุดิบ เช่น เนื้อสัตว์ ผัก เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2.11 การถนอมอาหารโดยใช้ความร้อน 

 4.1.3 การถนอมอาหารโดยใช้ความเย็น 
  วิธีการถนอมอาหารโดยใช้ความเย็น หมายถึง การใช้ความเย็นยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
เพ่ือชะลอการเน่าเสีย และลดอัตราการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของอาหาร ท าให้อาหารคงสภาพเดิม เช่น การแช่
อาหารไว้ในความเย็นที่ต่ ากว่าอุณหภูมิห้อง เรียกว่า การแช่เย็น และการแช่อาหารไว้ในความเย็นที่ต่ ากว่าจุดเยือก
แข็ง เรียกว่า การแช่แข็ง สามารถท าได้โดยการแช่น้ าแข็ง การใช้น้ าแข็งแห้ง รวมถึงการบรรจุผลิตภัณฑ์ใส่ถุง กล่อง
กระดาษ หรือกล่องพลาสติกแล้วน าไปแช่แข็ง  
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ภาพที่ 2.12 การถนอมอาหารโดยใช้ความเย็น 

 4.1.4 การถนอมอาหารโดยใช้น้ าตาล  
  น้ าตาลเป็นสารให้ความหวานมีคุณสมบัติเป็นวัตถุกันเสียป้องกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอาหาร
และยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ ช่วยเก็บรักษาอาหารให้คงทนอยู่ได้นานโดยไม่เน่าเสีย วิธีการถนอม
อาหารโดยใช้น้ าตาล มี 4 วิธี ดังนี้ 
  1) การเชื่อม คือ การใช้น้ าและน้ าตาลใส่ภาชนะตั้งไฟเคี่ยวให้ละลายกลายเป็นน้ าเชื่อมก่อนแล้วจึง
ใส่อาหารลงเคี่ยวต่อไปด้วยไฟอ่อนๆ จนอาหารอ่ิมชุ่มด้วยน้ าเชื่อม อาหารที่ใช้วิธีเชื่อม เช่น กล้วยเชื่อม มันเชื่อม 
จาวตาลเชื่อม มะตูมเชื่อม สาเกเชื่อม เป็นต้น 
  2) การแช่อ่ิม เป็นวิธีการถนอมผลไม้ และผักบางชนิดโดยแช่ในน้ าเชื่อม หลักการคือ ต้องท าให้ผัก 
ผลไม้ที่จะแช่อ่ิมคายรสขม รสเปรี้ยวก่อนด้วยการแช่น้ าเกลือแล้วจึงแช่น้ าเชื่อม น้ าตาลจะค่อยซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อ
ของผัก ผลไม้จนอิ่มตัว มีรสหวานขึ้น ผลไม้ท่ีนิยมใช้วิธีแช่อิ่ม เช่น มะม่วง มะดัน มะขาม มะยม เป็นต้น 
  3) การฉาบ มักใช้กับของที่ท าสุกแล้ว เช่น กล้วยทอด มันทอด เผือกทอด เป็นต้น วิธีฉาบคือ เคี่ยว
น้ าตาลให้เป็นน้ าเชื่อมแก่จัดจนเป็นเกล็ด เทลงผสมคลุกเคล้ากับของที่ทอดไว้ ทิ้งไว้ให้เย็นน้ าเชื่อมจะเกาะจับเป็น
เกล็ดบนผิวของอาหารที่ฉาบ 
  4) การกวน คือ การที่น าเนื้อผลไม้ที่สุกแล้วผสมกับน้ าตาลโดยใช้ความร้อน เพ่ือกวนผสมให้
กลมกลืนกันโดยมีรสหวาน และให้เข้มข้นขึ้น การใส่น้ าตาลในการกวนมี  2 วิธี คือ ใส่น้ าตาลแต่น้อยใช้กวนผลไม้ 
เพ่ือท าแยม เยลลี่ เป็นต้น และการกวนโดยใช้ปริมาณน้ าตาลมาก เช่น การกวนผลไม้แบบแห้ง เช่น กล้ วยกวน 
สับปะรดกวน ทุเรียนกวน เป็นต้น 

  
ภาพที่ 2.13 และ 2.14 การถนอมอาหารโดยใช้น้ าตาล 

 4.1.5 การถนอมอาหารโดยการดอง  
  โดยการใช้เกลือ น้ าตาล น้ าส้มสายชู ใส่ลงในอาหารและหมักทิ้งไว้ ท าให้จุลินทรีย์บางชนิดที่ไม่เป็น
อันตรายต่อมนุษย์ สร้างสารบางอย่างขึ้นมาในอาหาร ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ตัวอ่ืนๆได้ 
ดังนั้นผลของการหมักดองจะท าให้อาหารปลอดภัยจากจุลินทรีย์ชนิดอ่ืนๆ และยังท าให้เกิดอาหารชนิดใหม่ๆที่มี
ลักษณะแตกต่างไปจากเดิม เป็นการเพ่ิมกลิ่น และรสชาติของอาหารให้แปลกออกไป มี 5 วิธี ดังนี้  
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  1) การดองเปรี้ยว ผักที่นิยมน ามาดอง เช่น ผักกาดเขียว กะหล่ าปลี ผักเสี้ยน ถั่วงอก เป็นต้น วิธีท า
คือน าเอาผักมาเคล้ากับเกลือ โดยผสมน้ าเกลือกบน้ าส้มต้มให้เดือด ทิ้งไว้ให้เย็น น ามาเทราดลงบนผักที่เรียงไว้ใน
ภาชนะ เทให้ท่วมผักปิดฝาภาชนะไม่ให้ลมเข้า หมักท้ิงไว้ 4-7 วัน ก็น ามารับประทานได้ 
  2) การดอง 3 รส คือ รสเปรี้ยว เค็ม หวาน ผักที่นิยมดองแบบนี้คือ ขิงดอง กระเทียมสด ผักกาด
เขียน การดองชนิดนี้คือ น าเอาผักมาเคล้ากับเกลือแล้วผสมน้ าส้ม น้ าตาล เกลือ ต้มให้เดือด ทิ้งไว้ให้เย็น แล้วน ามา
เทราดลงบนผักปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วัน ก็น ามารับประทานได้ 
  3) การดองหวาน ผักและผลไม้ที่นิยมน ามาดอง เช่น มะละกอ หัวผักกาด กะหล่ าปลี เป็นต้น โดย
ต้มน้ าตาล น้ าส้มสายชู เกลือ ให้ออกรสหวานน าให้เดือดทิ้งไว้ให้เย็น เทราดลงบนผักผลไม้ ทิ้งไว้ 2 -3 วัน ก็น ามา
รับประทานได้ 
  4) การดองเค็ม อาหารที่นิยมส่วนใหญ่จะเป็นพวกเนื้อสัตว์และผัก เช่น ปูเค็ม ปลาเค็ม กะปิ หัว
ผักกาดเค็ม ไข่เค็ม เป็นต้น ต้มน้ าส้มสายชูและเกลือให้ออกรสเค็มจัดเล็กน้อยให้เดือดทิ้งไว้ให้เย็น กรองใส่ภาชนะที่
จะบรรจุอาหารดอง แล้วหมักท้ิงไว้ 4-9 เดือนจึงน ามารับประทาน 
  5) การหมักดองที่ท าให้เกิดแอลกอฮอล์ คือ การหมักอาหารพวกแป้ง น้ าตาล โดยใช้ยีสต์เป็นตัว
ช่วยให้เกิดแอลกอฮอล์ เช่น ข้าวหมาก ไวน์ เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2.15 การถนอมอาหารโดยการดอง 

 4.2 เทคนิคการเก็บเมล็ดพันธุ์พ้ืนบ้านโดยเกษตรกร 
 เทคนิคการเก็บเมล็ดพันธุ์พ้ืนบ้านโดยเกษตรกรเป็นองค์ความรู้ที่รวบรวมโดยชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ(กลุ่ม
เกษตรกรท านา นาโส่) ต าบลนาโส่ อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มีดังนี ้
 4.2.1 ประเภทของเมล็ดพันธุ์ 
  การเก็บเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพ ควรรู้จักประเภทของพืชผักพ้ืนบ้านเพ่ือท าความเข้าใจกับธรรมชาติ
ของพืชผัก ซึ่งแบ่งได้ ดังนี้ 
  ๑) ตระกูลมะเขือ ได้แก่ มะเขือเทศ มะเขือพวง มะอึก มะแว้ง เป็นต้น 
  ๒) ตระกูลแตง ได้แก่ แตงโม แตงกวา แตงเทศ แตงไทย มะระ บวบหอม บวบเหลี่ยม ฟักเขียว ฯ 
  ๓) ตระกูลกะหล่ า ได้แก่ ผักกาดเขียวปลี กวางตุ้ง ผักกาดดอก คะน้า กะหล่ าปลี กวางตุ้ง ผักกาด
ดอก คะน้า กะหล่ าปลี  กะหล่ าดาว บรอคโคลี่ ผักกาดหัว เป็นต้น 
  ๔) ตระกูลถั่ว ได้แก่ ถั่วลันเตา ถั่วปากอ้า ถั่วฝักยาว ถั่วพุ่ม ถั่วแขก ถั่วพู ถั่วมะแฮะ เป็นต้น 
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ภาพที่ 2.16 การเก็บเมล็ดพันธุ์ 

 4.2.2 การจัดการเมล็ดพันธุ์ตามลักษณะการเก็บเมล็ดพันธุ์ 

 ๑) กลุ่มที่ต้องเก็บเมื่อผลแห้ง ได้แก่ กลุ่มบวบ โดยมีวิธีการเก็บ คือเก็บผลแก่จัดสีน้ าตาล น ามาผึ่งลม
ให้แห้งสนิท และตากแดดให้แห้งสนิท และตากแดดให้แห้งอีก ๓-๕ วัน หลังจากนั้นเทออกจากฝัก ท าความสะอาด 
บรรจุซองหรือขวด ปิดฝาให้สนิท บันทึกรายละเอียดของพันธุ์เก็บใส่ตู้ หรือ ตู้เย็น 
 ๒) กลุ่มพืชที่ต้องเก็บเมล็ดพันธุ์ช่วงระยะเริ่มสุกแก่ ได้แก่ ถั่วฝักยาว ข้าวโพด ถั่วลันเตา โดยมีวิธีการ
เก็บคือ มัดรวมกัน ผึ่งลมให้แห้ง ๘-๑๐ วัน กะเทาะออกจากฝัก ท าความสะอาด บรรจุในถุง หรือขวด ปิดฝาให้สนิท 
บันทึกรายละเอียดของพันธุ์ 
 ๓) กลุ่มพืชที่ต้องการเก็บเมล็ดเมื่อผลสุกแก่ ได้แก่ พริก มะเขือ ฟักทอง มะระ  แตงโม ฟักเขียว ซึ่งมี
วิธีการคือ ฟักเขียว ฟักทอง แตงโม บ่มไว้ก่อน อย่างน้อย ๑๕ วัน เมล็ดจะดูดสารอาหารจากผลมาเก็บไว้ให้เมล็ด
เต็ม ส่วนพริก มะเขือ มะระ ไม่ต้องบ่ม เก็บมาผ่าเอาเมล็ดทันที เก็บไว้นานสารอาหารจะถูกดูดออกจากเมล็ด 
จากนั้นท าความสะอาดด้วยน้ าสะอาด น าไปตากแดดให้แห้ง ๒-๓ แดด ท าความสะอาดบรรจุในถุงกระดาษ บีบ
อากาศออกให้หมด ปิดปากถุงให้แน่น บันทึกรายละเอียดของพันธุ์ 
 ๔) กลุ่มพืชที่มีสารบางชนิดหุ้มห่อ เช่น มะเขือเทศ มะละกอ แตงกวา แตงร้าน เก็บพันธุ์โดยขูดเอา
เมล็ดหมักไว้ ๑-๒ คืน ล้างด้วยน้ าเปล่าจนสะอาด แล้วน าเมล็ดไปตากแดด ๒-๓ แดด จนแห้งสนิท ท าความสะอาด
อีกครั้ง จากนั้นบรรจุในซองกระดาษเขียนรายละเอียดของพันธ์ เก็บไว้ในตู้ หรือ ตู้เย็น 
หมายเหตุ : เมล็ดพันธุ์ที่เก็บในช่องแช่แข็งของตู้เย็นสามารถเก็บได้นานถึง ๔ ปี แต่ถ้าเก็บในช่องธรรมดาเก็บไว้ได้
นาน ๒ ปี 
 4.2.3 เทคนิคการป้องกันแมลงท าลายเมล็ดพันธุ์ 
  ๑) เมล็ดถั่วพันธุ์ต่างๆ ๑ กิโลกรัม ใช้เมล็ดละหุ่ง บด  ๔๐ กรัม น้ ามันพืช ๒ ช้อนชา คลุกเคล้าให้เข้ากัน 
  ๒) เมล็ดพืชทั่วไป 
  สูตรที่ ๑ ใบยี่โถหั่นฝอยแห้ง ๔๐ กรัม ต่อเมล็ดพืช ๑ กิโลกรัม 
  สูตรที่ ๒ ขม้ินชันป่นแห้ง ๕๐ กรัมต่อเมล็ดพืช ๑ กิโลกรัม 
  สูตรที่ ๓ ปูนขาว ๕๐ กรัม ต่อเมล็ดพืช ๑ กิโลกรัม 
  4.2.4 เทคนิคการป้องกันความชื้นเมื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ 
  ๑) วิธีใช้ข้าวคั่วดูดความชื้น โดยการค่ัวข้าวสารแห้ง ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น แล้วใส่ก้นภาชนะ ประมาณ 
๑ ใน ๔ วางกระดาษแข็งบนข้าวคั่ว จากนั้นใส่เมล็ดพันธุ์บนกระดาษปิดฝาให้สนิท 
  ๒) วิธีใส่เศษถ่าน โดยวางเศษถ่านรองก้นภาชนะประมาณ ๑ ใน ๔ วางกระดาษแข็งใส่เมล็ดพันธุ์
ปิดฝาให้สนิท 
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  ๓) วิธีใช้ขี้เถ้าใหม่ โดยการน าขี้เถ้าออกจากเตา(ขี้เถ้าที่เหลือจากการท าอาหารใหม่ๆ)น าไปร่อนให้
เหลือ ขี้เถ้าสะอาดใส่ก้นภาชนะลักษณะเดียวกันกับเศษถ่าน ใส่เมล็ดและปิดฝาให้สนิท 
  4.2.5 ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์ภาชนะที่ใช้บรรจุเมล็ดพันธุ์มีหลายรูปแบบ แต่ที่นิยมทั่วไปมี ๑๔ ประเภท 
ได้แก่ ขวดโหล ขวดสีทึบ ปี๊บ ซองกระดาษ ถุงซิป กระบอกไม้แห้ง ซองอะลูมินั่ม โอ่ง กระป๋อง หม้อดิน ถุงตาข่าย 
ถุงผ้า ถุงกระดาษ และผลน้ าเต้าแห้ง   

เรื่องท่ี 2.1.5 การส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนเพื่อความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
การจัดตั้ งกองทุน เพ่ือความมั่ นคงด้ านอาหารในครัว เรือนและชุมชน  คือ  การน าทุนและทรัพยากร  
มาบริหารจัดการให้ เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ งไว้  โดยสามารถน าหลักการด าเนินงานกองทุน 
เพ่ือการเกษตรมาประยุกต์ใช้ ดังนี้ 
1. ความหมายของกองทุน  
 กองทุน หมายถึงแหล่งรวมทุนและทรัพยากร เช่น เงิน สัตว์ พืช ปัจจัยการผลิต วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร ภูมิ
ปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ที่สามารถน าไปใช้หมุนเวียนในกลุ่มหรือชุมชนเพ่ือด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ 
มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตัวอย่างเช่น กองทุนด้านการเงิน กองทุนความรู้/ภูมิปัญญา กองทุนปัจจัยการ
ผลิต กองทุนเพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กองทุนพันธ์พืชและพันธุ์สัตว์ เป็นต้น 
 กองทุ น เพื่ อการ เกษตร  หม ายถึ ง ก ารน าทุ นต่ า ง ๆ  ที่ มี อยู่  ทั้ งท รัพยากรธรรมชาติ  ท รัพย์ สิ น 
ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ได้แก่ เงินสด ปัจจัยการผลิต เครื่องจักร ภูมิปัญญา ประสบการณ์ มารวมกัน แล้วมีการบริหาร
จัดการโดยองค์กรเกษตรกรเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในองค์กรเกษตรตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

2. ความส าคัญและประโยชน์ของกองทุน 
 กองทุนมีความส าคัญต่อคนในชุมชนหลายประการ ดังนี้ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาอาชีพ : ในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะในชนบทคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร 
หรือเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ซึ่งการประกอบอาชีพต้องมีทุนที่จะน ามาใช้ซื้อปัจจัยการผลิต การจ้างแรงงาน
การเกษตร เป็นต้น 
 2.2 เพ่ือบรรเทาเหตุฉุกเฉินและความจ าเป็นเร่งด่วน : คนในชุมชนอาจประสบเหตุฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วย ประสบ
อุบัติเหตุ เกิดภัยพิบัติ หากในชุมชนมีกองทุนก็สามารถบรรเทาความเดือดร้อนในชุมชนได้ 
 2.3 เพ่ือเกิดการเรียนรู้การบริหาร : การด าเนินงานกองทุนต้องมีความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารการเงิน  
การบริหารคน การจัดท าบัญชี เป็นต้น เมื่อมีการด าเนินงานกองทุนก็จะเกิดการเรียนรู้บริหารจัดการกองทุน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการผู้ดูแลกองทุน 

3. ที่มาของกองทุน 
 กองทุนเพ่ือการเกษตรมีท่ีมาได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 3.1 กองทุนที่เกิดขึ้นโดยเกษตรกร เมื่อเกษตรกรในท้องถิ่นหรือองค์กรเกษตรกรมีการตระหนักถึงปัญหาเรื่องทุน 
อาจริเริ่มจัดตั้งกองทุนขึ้นโดยการระดมหุ้นเป็นเงินทุนจ านวนหนึ่งจากสมาชิก ก าหนดระเบียบ กฎ กติกาในการใช้
เงินทุนให้กระจายสู่สมาชิก และคัดเลือกสมาชิกที่มีความซื่อสัตย์ เสียสละ และมีคุณธรรม เป็นกรรมการเข้ามาบริหาร
จัดการเงินกองทุนนั้น เช่น กองทุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เงินหมุนเวียนในกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น 
 3.2 กองทุนที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรมพัฒนาของส่วนราชการและองค์กรพัฒนาเอกชน  โดยปกติโครงการ
หรือกิจกรรมเหล่านี้มักจะมีการสนับสนุนเงิน หรือวัสดุ ปัจจัยการด าเนินงานในลักษณะให้เปล่าแก่เกษตรกรในชุมชน 
เพ่ือให้เกษตรกรปฏิบัติโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งทุนสนับสนุนที่ได้จัดให้แก่เกษตรกร สามารถน ามาเป็นทุนริเริ่ม
ด าเนินการในรูปแบบของกองทุน โดยการเตรียมกลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
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ด าเนินงานในลักษณะกองทุน ตัวอย่างเช่น กองทุนอาหารหมู่บ้าน กองทุนแปรรูปผลผลิตเกษตร กองทุนเมล็ดพันธุ์ 
เป็นต้น   
4. กระบวนการสร้างกองทุนเพื่อความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน  
 ในการบริหารจัดการกองทุนเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน สมาชิกในชุมชนต้องมี
เป้าหมายของการจัดตั้งกองทุนร่วมกัน มีการคัดเลือกสมาชิกภายในชุมชนมาท าหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุน 
และเป็นผู้ก าหนดเงื่อนไขของกองทุนว่าสามารถใช้ท าอะไรได้บ้าง มีขั้นตอนการขอรับ – ส่งคืน ปัจจัยการผลิต
อย่างไร เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของกองทุน สามารถด าเนินการภายใต้หลักของการ “ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับ
ผลประโยชน์” ตามข้ันตอน ดังนี้ 
 4.1 วิเคราะห์พ้ืนที่ที่ด าเนินการ เพื่อทราบข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน และน ามาก าหนดเป็นแนวทางและกิจกรรมที่
กองทุนควรจะด าเนินต่อไป 
 4.2 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของเกษตรกรในพ้ืนที่ด าเนินการ ผู้น าเกษตรกรร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรจัดประชุมเกษตรกรเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ ความหมาย 
ความส าคัญ/ประโยชน์ แหล่งที่มาของกองทุน และ แนวทางการด าเนินงาน 
 4.3 การจัดตั้งกลุ่มกองทุน เมื่อเกษตรกรมีความต้องการจะด าเนินการจัดตั้งกองทุน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
จึงจัดการประชุม/จัดเวทีการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร เพ่ือร่วมกันยกร่างระเบียบข้อบังคับ โดยกระตุ้นให้เกษตรกรมี
ส่วนร่วมในการคิด การก าหนดแนวทางการด าเนินงานกองทุนในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของกองทุน การ
คัดเลือกคณะกรรมการ ก าหนดกฎ ระเบียบในการด าเนินงานกองทุน ท าการระดมทุน ก าหนดวันท าการ และการ
จัดสรรผลประโยชน์ให้กับสมาชิก  
 4.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานกองทุน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรควรให้ค าแนะน าในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น และแนะน าให้ชุมชนเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ การจัดท าบัญชีต่างๆ การศึกษาดูงานจากกลุ่ม/
องค์กรที่ประสบผลส าเร็จ เป็นต้น 
 4.5 การติดตาม นิเทศ รายงานการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรต้องหมั่นเยี่ยมเยียน ติดตาม ให้
ค าแนะน า คอยเป็นที่ปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาและรายงานการปฏิบัติงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
 4.6 การขยายผลและสร้างเครือข่าย เมื่อการด าเนินงานกองทุนได้ผลดี ควรมีการขยายผลการด าเนินงานให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียง เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความเชื่อมโยงกันเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ต่อไป ในส่วนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรก็ควรจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและความรู้ในการ
ด าเนินงานเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานกองทุนต่อไป 
5. การบริหารจัดการกองทุน 
 การด าเนินการกองทุนที่ดี จะต้องตอบสนองความต้องการและช่วยแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิก ตลอดจนช่วยเหลือ
สังคมและชุมชนได้ การบริหารจัดการกองทุนสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 1) การบริหารจัดการคน คนในกลุ่มกองทุนมีอยู่ 2 ประเภท คือ คณะกรรมการบริหารกองทุน และสมาชิก
กองทุน  หลักในการบริหารคนทั้ งสองประเภท คือ ต้องสร้างแรงจู งใจให้คณะกรรมการและสมาชิก  
ยึดมั่น ผูกพัน และทุ่มเทความสามารถเพ่ือพัฒนากองทุนให้เจริญก้าวหน้า   
 2) การบริหารจัดการทุน หลักในการบริหารทุน คือ เงินลงทุนเริ่มแรกต้องไม่สูญหาย ใช้จ่ายเฉพาะดอกผลที่
ได้มา ส่วนดอกผลนั้นจ่ายเพียงบางส่วน และต้องเหลือส่วนหนึ่งไว้สมทบเข้ากองทุนหรือเงินต้น 
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เรื่องท่ี 2.1.6 บทบาทของกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือน 
และชุมชน 
1. กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
 กลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้องในกระบวนการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน สามารถแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท ใหญ่ ๆ  ดังนี้  
 1.1 เป้าหมายที่เป็นหน่วยงาน/สถานที่ ประกอบด้วย  

1.1.1 ครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชน/หมู่บ้าน  
1.1.2 วัด  
1.1.3 โรงเรียน  
1.1.4 แปลงรวม/แปลงสาธิต  
1.1.5 แหล่งอาหารจากธรรมชาติ เช่น ป่าชุมชน ภูเขา แม่น้ าล าคลอง ทะเล เป็นต้น  
1.1.6 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)   
1.1.7 ตลาดในชุมชน   

 1.2 เป้าหมายที่เป็นตัวบุคคล ประกอบด้วย  
1.2.1 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร หมายรวมถึง เกษตรต าบล เกษตรอ าเภอ เกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่เคหกิจ

เกษตร  
1.2.2 เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคี เครือข่าย เช่น เจ้าหน้าที่จาก ปศุสัตว์ ประมง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ าเภอ โรงเรียน สาธารณสุข เป็นต้น  
1.2.3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
1.2.4 เด็กนักเรียน  
1.2.5 ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน 
1.2.6 ผู้น าทางความคิด เช่น ผู้น าทางศาสนา ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ผู้น าท้องถิ่น นักการเมือง เป็นต้น 

 2. บทบาทของกลุ่มเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและ
ชุมชน 
 เมื่อทราบถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นกลุ่มหน่วยงาน/สถานที่ และกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตัวบุคคลแล้ว จะต้อง 
วิเคราะห์ให้ได้ว่าในแต่ละกลุ่มเป้าหมายนั้น มีบทบาทอย่างไรบ้างในกระบวนการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารใน
ครัวเรือนและชุมชน ซึ่งสามารถจ าแนกบทบาทของแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้ ดังนี้  
ตารางที่ 2.4 แสดงการจ าแนกบทบาทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย บทบาทในกระบวนการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
ในครัวเรือนและชุมชน 

เป้าหมายที่เป็นหน่วยงาน/สถานที่ 
1. ครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชน/
หมู่บ้าน  

เป็นสถานที่ผลิตอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยให้แก่สมาชิกในครอบครัวและ
สมาชิกในชุมชน/หมู่บ้านได้บริโภค 

2. วัด  วัดบางที่อนุญาตให้ชุมชนสามารถใช้พื้นที่ว่างๆ รอบบริเวณวัด 
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3. โรงเรียน  เป็นแหล่งสนับสนุนการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้คุณค่า

ทางโภชนาการให้แก่เด็กนักเรียนในชุมชน นอกจากนี้ โรงเรียนบางแห่งยัง
แบ่งพ้ืนที่บริเวณโรงเรียนเพื่อผลิตอาหารให้แก่นักเรียนด้วย เช่น แปลงปลูก
ผัก โรงเรือนเพาะเห็ด โรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ/ไก่ไข่ บ่อเลี้ยงปลา เป็นต้น 

4. แปลงรวม/แปลงสาธิต  เป็นพื้นที่ในการผลิตอาหารของครอบครัวและชุมชน 
5. แหล่งอาหารจากธรรมชาติ เช่น 
ป่าชุมชน ภูเขา แม่น้ าล าคลอง ทะเล 
เป็นต้น  

เป็นพื้นที่แหล่งอาหารตามธรรมชาติของชุมชน ซึ่งควรมีการบริหารจัดการให้
สมาชิกในชุมชนทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างเสมอภาค 

6. ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)   

เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องเทคนิค วิธีการ และ เทคโนโลยี 
การเกษตรต่าง ๆ ในการผลิตพืชอาหาร  

7. ตลาดในชุมชน   เป็นสถานที่แลกเปลี่ยน/ซื้อขาย อาหารของชุมชน 
เป้าหมายที่เป็นตัวบุคคล  
2.2.1 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
หมายรวมถึง เกษตรต าบล เกษตร
อ าเภอ เกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่ 
เคหกิจเกษตร  

มีบทบาทในการให้ความรู้ รณรงค์ ส่งเสริม และกระตุ้นให้ครัวเรือนและ
ชุมชนตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ที่ไม่
เพียงแต่ให้มีพอต่อการบริโภค และยังหมายรวมถึงการรู้จักบริโภคอาหารที่มี
คุณภาพและถูกต้องตามหลักโภชนาการ  

2.2.2 เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคี 
เครือข่าย เช่น เจ้าหน้าที่จาก  
ปศุสัตว์ ประมง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอ โรงเรียน 
สาธารณสุข เป็นต้น  

มีบทบาทในการเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการส่งเสริมและให้ความรู้ในเรื่อง
การผลิตอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัย และถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

2.2.3 เกษตรกรผู้ผลิตอาหาร เกษตรกรเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในกระบวนการผลิตอาหารที่ปลอดภัย       
มีคุณภาพ และมีปริมาณที่เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนและซื้อขาย
แลกเปลี่ยนกันในชุมชน 

2.2.4 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร แม่บ้านเกษตรกรหรือแม่บ้านในครัวเรือน เป็นผู้ที่มีบทบาทในเรื่องการน า
วัตถุดิบที่เกษตรกรเป็นผู้ผลิตมาปรุงประกอบอาหารให้ได้คุณค่าทางอาหารที่
เพียงพอและเหมาะสมกับสมาชิกในครัวเรือนและชุมชน นอกจากนี้ยั งเป็น
ผู้บริหารจัดการกับผลผลิตทางการเกษตรที่ เหลือจากการบริโภคหรือ
จ าหน่าย โดยการแปรรูป ถนอมอาหาร เก็บไว้บริโภคในช่วงเวลาที่ขาดแคลน 
เช่น ฤดูแล้งที่ผลิตอาหารไม่ได้ หรือฤดูฝนที่เกิดภัยธรรมชาติ เป็นต้น หรือใน
ฤดูกาลที่ผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด  

2.2.4 เด็กนักเรียน  มีบทบาทเป็นผู้ช่วยในการผลิตอาหารบริโภคในโรงเรียน และยังเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องส่งเสริมให้บริโภคอาหารที่เพียงพอและได้คุณค่าทาง
อาหารที่เหมาะสมตามพัฒนาการของวัย 

2.2.5 ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน ผู้ปกครองต้องเป็นผู้สนับสนุนหรือผู้ปกครองบางส่วนเป็นผู้ผลิต/จัดหา
อาหารให้เด็กบริโภคในปริมาณที่เพียงพอ มีประโยชน์ได้และได้คุณค่า     
ทางอาหารที่เหมาะสมตามพัฒนาการของวัย  
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2.2.6 ผู้น าทางความคิด เช่น ผู้น า
ทางศาสนา ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ผู้น า
ท้องถิ่น นักการเมือง เป็นต้น 

ผู้น าทางความคิด เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อ ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของ
สมาชิกในชุมชน ในการผลิตหรือเลือกบริโภคอาหาร 

 นอกจากนี้ ยังพบว่าสื่อโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ หรือบุคคลผู้มีชื่อเสียง เช่น ดารา นักร้อง ยังมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภค หรือการเลือกบริโภคอาหารของคนในชุมชนอีกด้วย 
 
ตอนที่ 2.2 การขยายผลและเชื่อมโยงความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือน  
 
เรื่องท่ี 2.2.1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่กับการเชื่อมโยงความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือน
และชุมชน 

1. แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.10 ภาพปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นิยาม 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ประกอบด้วยความ “พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” บนเงื่อนไข “ความรู้” และ 
“คุณธรรม” 
1.1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 
 ห่วง 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ’ 
 ห่วง 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่าง
รอบคอบ 
 ห่วง 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
1.2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 เงื่อนไข 
  1.2.1 เงื่อนไข ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน 
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน
ขั้นปฏิบัติ 
  1.2.2 เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อ
สัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
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 เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และใช้จ่ายเงินให้ได้มาอย่าง
พอเพียงและประหยัด ตามก าลังของเงินของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกู้หนี้ยืมสิน และถ้ามีเงินเหลือ ก็แบ่งเก็บ
ออมไว้บางส่วน ช่วยเหลือผู้อ่ืนบางส่วน และอาจจะใช้จ่ายมาเพ่ือปัจจัยเสริมอีกบางส่วนสาเหตุที่แนวทางการ
ด ารงชีวิตอย่างพอเพียง ได้ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในขณะนี้ เพราะสภาพการด ารงชีวิตของสังคมทุนนิยม 
 2. เกษตรทฤษฎีใหม่ 
 เป็นแนวทางการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกร การจัดการดิน น้ า ป่า อาหาร  
การผลิตที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยเพ่ือให้เกษตรกรสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น อันจะส่งผลให้ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติมั่นคง นับเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป โดยมีการด าเนินงานทั้งหมด 3 ขั้นตอน 

2.1 ทฤษฏีใหม่ขั้นที่หนึ่ง : การพึ่งตนเอง (การจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยและ ที่ท ากิน) 
 เป็นแนวทางการจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมในระดับครอบครัวที่สอดคล้องสมดุลกับระบบนิเวศ เพ่ือให้พออยู่ 
พอกิน ในระดับที่ประหยัดและเลี้ยงตนเอง/ครอบครัวได้  +แบ่งพ้ืนที่  ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 
30:30:30:10 มีหลักการและแนวทางส าคัญ ดังนี้ 
  2.1.1 เป็นระบบการผลิตแบบพอเพียง ที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในระดับที่ประหยัดก่อน 
ทั้งนี้ชุมชนต้องมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันท านองเดียวกับการ "ลงแขก" แบบดั้งเดิม 
เพ่ือลดค่าใช้จ่าย  
  2.1.2 เนื่องจากข้าวเป็นปัจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนจะต้องบริโภค ดังนั้น จึงประมาณว่าครอบครัว
หนึ่งท านา 5 ไร่ จะท าให้มีข้าวพอกินตลอดปี โดยไม่ต้องซื้อหาในราคาแพง เพ่ือยึดหลักพ่ึงตนเองได้อย่างมีอิสรภาพ  
  2.1.3 ต้องมีน้ าเพ่ือการเพาะปลูกส ารองไว้ใช้ในฤดูแล้ง หรือระยะฝนทิ้งช่วงได้อย่างพอเพียง 
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องกันที่ดินส่วนหนึ่งไว้ขุดสระน้ า โดยมีหลักว่าต้องมีน้ าเพียงพอที่จะท าการเพาะปลูกได้ตลอดปี  

2.2 ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง : ขั้นรวมพลังกลุ่ม (พ่ึงกันเอง) 
              เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติ ในที่ดินของตนจนได้ผลแล้ว ก็ต้องเริ่มขั้นที่สอง  
คือให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันด าเนินกิจกรรมในด้าน  
     2.2.1 การผลิต (พันธุ์พืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ)  
    2.2.2 การตลาด (ลานตากข้าว ยุ้ง เครื่องสีข้าว การจ าหน่าย)  
    2.2.3 การเป็นอยู่ (กะปิ น้ าปลา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ)  
    2.2.4 สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู้)  
  2.2.5 การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา)  
     2.2.6 สังคมและศาสนา 

2.3 ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม ขั้นการสร้างรายได้ เครือข่ายธุรกิจ 
              เมื่อด าเนินการผ่านพ้นขั้นที่ 2 แล้ว เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกร ก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่ 3 
ต่อไป คือติดต่อประสานงาน เพ่ือจัดหาทุน หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษัท ห้างร้านเอกชน มาช่วยในการ
ลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคาร หรือบริษัทเอกชนจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน 
กล่าวคือ  
     - เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา)  
    - ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซื้อข้าวบริโภคในราคาต่ า (ซื้อข้าวเปลือกตรงจากเกษตรกร
และมาสีเอง)  
    - เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาต่ า เพราะรวมกันซื้อเป็นจ านวนมาก (เป็นร้าน
สหกรณ์ราคาขายส่ง)  
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   - ธนาคารหรือบริษัทเอกชน จะสามารถกระจายบุคลากร เพ่ือไปด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ  
ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น 
3. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่กับการเชื่อมโยงความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

 จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมน าไปสู่เกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารใน
ครัวเรือนและชุมชน ทั้ง 4 มิติ โดยสามารถเชื่อมโยงได้ 3 ระดับ 
 3.1 ระดับครัวเรือน เชื่อมโยงกับเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 (การพ่ึงตนเอง) เน้นท าการเพาะปลูก ท าอาชีพ
หรือกิจกรรมอ่ืนโดยมีความตั้งใจเพียงว่าให้ครอบครัวมีสภาพ พออยู่ พอกิน พอใช้ และพอใจ จัดสรรพ้ืนที่ท ากินและ
ที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม แบ่งพ้ืนที่ตามอัตราส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ซึ่งหมายถึง พ้ืนที่ส่วนที่หนึ่งประมาณ ๓๐% ให้ขุด
สระเก็บกักน้ า เพ่ือใช้เก็บกักน้ าฝนในฤดูฝนและ ใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ าและพืชน้ า
ต่าง ๆ (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ า เช่น ผักบุ้ง ผักกะเฉด ฯ ได้ด้วย) พื้นที่ส่วนที่สองประมาณ ๓๐% ให้ปลูกข้าว
ในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจ าวันในครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพ่ึงตนเองได้ พื้นที่
ส่วนที่สามประมาณ ๓๐% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพ่ือใช้เป็นอาหารประจ าวัน   
หากเหลือบริโภคก็น าไปจ าหน่าย และพ้ืนที่ส่วนที่สี่ประมาณ ๑๐% ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนอ่ืน ๆ 
(ถนน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุ๋ยหมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัวหลัง
บ้าน เป็นต้น) น าไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ทั้ง 4 มิติได้ ทั้งการมีอาหารเพียงพอ     
การเข้าถึงอาหารอย่างพียงพอ ปลอดภัย มีคุณภาพ และต่อเนื่อง การใช้ประโยชน์จากอาหาร และการมีเสถียรภาพ  
ด้านอาหาร ไม่ขาดแคลนอาหารในบางปีเพ่ือสร้างเสถียรภาพของการผลิต เสถียรภาพด้านอาหารประจ าวัน ความ
มั่นคงของรายได้ ความมั่นคงของชีวิต เป็นเศรษฐกิจพ่ึงตนเองมากขึ้น เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ลงมือ
ปฏิบัติตามขั้นที่หนึ่งในที่ดินของตนเป็นระยะเวลาพอสมควรจนได้ผลแล้ว เกษตรกรก็จะพัฒนาตนเองจากขั้น     
"พออยู่พอกิน" ไปสู่ขั้น "พอมีอันจะกิน" เพ่ือให้มีผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 3.2 ระดับชุมชน เชื่อมโยงกับเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 (พึงกันเอง) เป็นการรวมพลังกันของคนในชุมชนใน
รูปแบบกลุ่ม/สหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการพยายามที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติ         
การจัดการพื้นที่ในชุมชน เช่น การใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเหมาะสม ลดการใช้สารเคมีเพ่ือลดปัญหาการตกค้าง
ของสารเคมีในดิน แหล่งน้ า ไม่บุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่า และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การจัดการ
การผลิต เมื่อคนในชุมชนมีความร่วมมือกันในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชนอย่างเป็นระบบ มีสิทธิใน
การผลิตอยู่บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่น หากเกษตรกรมรสิทธิ์ในที่ดินย่อมก่อให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะรักษาที่ดิน 
แหล่งน้ า และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เพ่ือให้พ้ืนที่นั้นสามารถใช้ผลิตอาหารและสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้อย่าง
ยั่งยืนตลอดไป รวมถึงโอกาสของทุกคนก็ต้องได้รับอาหารอย่างเท่าเทียมกัน รวมกลุ่มกันผลิต แปรรูป ผลผลิต
การเกษตรที่เหลือจากการขาย เพ่ือเป็นรายได้เพ่ิมในครัวเรือน ก็จะน าไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและ
ชุมชนได้อย่างแท้จริง 
 3.3 ระดับประเทศ เชื่อมโยงกับเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 (การสร้างรายได้ เครือข่ายธุรกิจ) หมายถึง 
ประเทศสามารถพ่ึงพาตนเองได้ การด าเนินการเศรษฐกิจพอเพียงนี้จะเริ่มมีความสลับซับซ้อนมากข้ึน ความพอเพียง
ในระดับนี้ มีจุดรวมอันส าคัญยิ่ง คือ “การจัดการ” ทั้งด้านความรู้ ทรัพยากร และเทคโนโลยี เนื่องจากประเทศที่
ก าลังพัฒนามักเกิดปัญหาด้านพลังงาน ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม ท าให้ความส าคัญของการผลิตพืช
อาหารลดลง ส่งผลให้ประชากรที่ยากจนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารได้ ดังนั้น ถ้าคนในชุ มชนมีการรวมกลุ่มกัน
เพ่ือผลิตแหล่งอาหารอย่างเพียงพอ มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับท้องถิ่นตามความ
ต้องการของครัวเรือน ชุมชน และประเทศ ผลิตอาหารเพ่ือบริโภค ลดการพึ่งพาจากภายนอก เพ่ิมขีดความสามารถ
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ในการควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเอง ลดภาวการณ์เสี่ยงจากความไม่มั่นคงด้านอาหารได้ แต่ระดับประเทศจะ
แข็งแรงได้นั้นต้องมีรากฐานมาจากระดับครัวเรือนและระดับชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยยึดหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
  3.3.1 ยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้ 
  3.3.2 ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่าย ลดความฟุ่มเฟือย ในการด ารงชีพ 
  3.3.3 ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริต 
  3.3.4 ละเลิกการแก่งแย่ง ผลประโยชน์และแข่งขันในการค้าขาย 
  3.3.5 มุ่งเน้นหาข้าว หาปลา ก่อนมุ่งเน้นหาเงินหาทอง 
  3.3.6 ท ามาหากินก่อนท ามาค้าขาย 
  3.3.7 ภูมิปัญญาชาวบ้านและที่ดินท ากินคือทุนทางสังคม 
  3.3.8 ตั้งสติที่มั่นคง ร่างกายที่แข็งแรง ปัญญาที่เฉียบแหลมน าความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพ่ือ
ปรับวิถีชีวิตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 โดยสรุป การสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนเน้นเรื่องการจัดการอาหาร การมีอยู่ของ
อาหารและแหล่งอาหาร ได้แก่ การมีปริมาณอาหารส าหรับบริโภคในครัวเรือนและชุมชน โดยสามารถเข้าถึงอาหาร
ได้อย่างเพียงพอ ปลอดภัย มีคุณภาพ และต่อเนื่อง การมีระบบการจัดการผลผลิตอย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับ
วิถีชีวิตที่เกื้อหนุนต่อความยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านอาหารได้ ซึ่งเชื่อมโยงกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่
โดยเฉพาะขั้นที่ 1 การพ่ึงตนเอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นขั้นที่ส าคัญที่สุดและเป็นรากฐานของการสร้างความมั่นคงทางการ
ผลิตทั้ง การใช้ประโยชน์ที่ดิน แหล่งน้ า แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ กระจายผลผลิตอย่างเหมาะสม เป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางอาหาร สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารและใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหารได้แม้ยามเกิดภาวะวิกฤติ ลดการ
พ่ึงพาจากภายนอก เพ่ือน าไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนได้อย่างแท้จริง 
 

เรื่องท่ี 2.2.2 การขยายผลและเชื่อมโยงจากครัวเรือนต้นแบบสู่ชุมชน 
 ครัวเรือนเกษตรกร จะมีความมั่นคงด้านอาหารได้นั้น ต้องด าเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
ดังค าที่ว่า ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน สมาชิกในครอบครัวต้องช่วยกันดูแล
บ้านเรือนของตนเองท าให้บ้านน่าอยู่ มีอาหารบริโภคท่ีดี ส่งผลให้สุขภาพกายและจิตใจแข็งแรง  
 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพ่ือความมั่นคงด้านอาหาร 
ในครัวเรือนและชุมชน โดยด าเนินการในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร / เกษตรกรในพ้ืนที่เสี่ยงต่อความมั่นคงด้านอาหาร 
ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 1 กลุ่ม จากการด าเนินโครงการฯ พบว่า มีแหล่งผลิตและส ารองอาหาร 
ในครัวเรือนและชุมชนท าให้สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ  
ได้ง่าย สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชน ส่งเสริมให้คนในชุมชนเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตระหนักถึงความส าคัญของความมั่นคงด้านอาหาร โดยมีสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็น 
ตัวขับเคลื่อนและขยายผลไปสู่ชุมชนข้างเคียงต่อไปให้มีการผลิตบริโภคในครัวเรือน เช่น การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 
หากผลผลิตทางการเกษตรเหลือสามารถน ามาแปรรูปและถนอมอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนอย่างเพียงพอตามหลัก
โภชนาการ เพื่อสุขอนามัยที่ดี   

 1. เป้าหมาย 
 1.1 คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น มีอาหารที่ถูกสุขลักษณะ บริโภคอย่างเพียงพอ 
 1.2 คนในชุมชนสามารถวางแผนการผลิตอาหาร ที่หลากหลายและเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน 
 1.3 คนในชุมชนสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
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 1.4 คนในชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การผลิต การตลาด และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร 

 2. วิธีการขยายผลและเชื่อมโยง 
 2.1 สมาชิกท่ีเข้าร่วม ต้องเข้าใจเป้าหมายในการรวมตัวกันว่าจะก่อให้เกิดความส าเร็จในภาพรวม 
 2.2 สร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิก  
 2.3 มีกิจกรรมสม่ าเสมอและมากพอที่จะท าให้สมาชิกได้ท างานร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่ต้องแน่ใจ    
ว่าท าได้ และกระจายงานได้ทั่วถึง ควรเลือกกิจกรรมที่ง่ายและมีแนวโน้มประสบผลส าเร็จ อย่าท ากิจกรรมที่ยาก
โดยเฉพาะครั้งแรกๆ เพราะถ้าท าไม่ส าเร็จอาจท าให้เครือข่ายที่เริ่มก่อตัวเกิดการแตกสลายได้ 
 2.4 จัดให้มีและกระตุ้นให้มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 
 2.5 สนับสนุนสมาชิกทุกกลุ่ม และทุกด้านที่ต้องการความช่วยเหลือ เน้นการช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกที่ยัง
อ่อนแอให้สามารถช่วยตนเองได้ 
 2.6 สนับสนุนให้สมาชิกได้พัฒนางานอย่างเต็มก าลังตามศักยภาพและความช านาญที่มีอยู่       
โดยร่วมกันตั้งเป้าหมายในการพัฒนางานให้กับสมาชิกแต่ละกลุ่มส่งผลให้สมาชิกแต่ละกลุ่มมีความสามารถพิเศษ
เฉพาะด้าน เป็นพื้นฐานในการสร้างความหลากหลายและเข้มแข็งให้กับเครือข่าย 
 2.7 จัดกิจกรรมให้สมาชิกใหม่ เพ่ือเชื่อมต่อคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ในการสืบทอดความเป็นกลุ่มต่อไป    
 2.8 จัดให้มีเวทีระหว่างคนท างานเพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการท างานด้านต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 
รวมทั้งการให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 
 2.9 จัดให้มีช่องทางการท างานร่วมกัน การสื่อสารที่ง่ายต่อการเข้าถึงที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เช่น  
สร้างระบบการส่งต่องาน และสร้างเว็บไซต์เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าด้วยกัน 

 

เรื่องท่ี 2.2.3 การขยายผลและเชื่อมโยงจากชุมชนสู่โรงเรียนในพื้นที่ 

 จากครัวเรือนต้นแบบสู่ชุมชน ขยายผลไปสู่การเชื่อมโยงของโรงเรียนในพ้ืนที่ชุมชนและใกล้เคียง เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของความ
มั่นคงด้านอาหาร ซึ่งการด าเนินการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนในโรงเรียน  มีการ
ด าเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มงานพัฒนาของ
พระองค์ เริ่มต้นที่เด็กและเยาวชน ด้วยทรงตระหนักว่าเด็กและเยาวชนเป็นพลังส าคัญของประเทศในอนาคต    
และเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุด หากขาดอาหาร เจ็บป่วย และขาดการศึกษาแล้ว จะท าให้ไม่สามารถเจริญเติบโตและพัฒนา
ตนเองได้เต็มศักยภาพ จึงไม่อาจเป็นที่พ่ึงของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติต่อไปได้  ดังนั้นเพ่ือแก้ปัญหาการ
ขาดอาหารในเด็กวัยเรียน และเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้ อีกทั้งเพ่ือหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงทดลองท าโครงการเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวันในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ๓ แห่งในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ปรากฏผลเป็น
ที่น่าพอใจ ต่อมาจึงทรงขยายงานไปในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ  
 จากการที่ทรงติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียน      
ด้วยพระองค์เองและทรงจดบันทึกความก้าวหน้า พร้อมทั้งทรงศึกษาจากเอกสารรายงาน ทรงพบปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ จึงมีพระราชด าริในการด าเนินงานโครงการพัฒนาอีกมากมาย เพื่อช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนที่อยู่
ในถิ่นทุรกันดาร โดยไม่จ ากัดเชื้อชาติและศาสนาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน   
มีพระราชด าริให้จัดท าขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๓ โดยใช้วิธีเกษตรผสมผสานแทนการให้อาหารส าเร็จ     
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แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร ด้วยการพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อุปกรณ์ทางการเกษตร 
และอุปกรณ์เครื่องครัว พร้อมทั้งเทคนิคสมัยใหม่และค าแนะน าในการด าเนินงาน ทรงมุ่งเน้นกิจกรรมการเกษตร  
ในโรงเรียน ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนร่วมกันท าและได้เรียนรู้เทคนิคการปลูกพืชผักและผลไม้ โดยเน้นที่พันธุ์พ้ืนบ้าน  
การเลี้ยงสัตว์ การเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการถนอมอาหาร เทคนิคการบริหารจัดการน้ า การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
ปุ๋ยหมัก การปลูกพืชหมุนเวียน การใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน าใบหญ้าแฝกมาประดิษฐ์งานหัตถกรรม  
และการใช้ชีววิธีในการควบคุมก าจัดศัตรูพืช  
 ระยะเริ่มต้น ผลผลิตที่ได้ในโรงเรียนมีปริมาณพอเพียงส าหรับมื้อกลางวัน ๑ มื้อ ใน ๑ สัปดาห์
เท่านั้น และค่อย ๆ เพ่ิมขึ้นจนเพียงพอส าหรับทุกวันเรียนตลอดทั้งปี เมื่อผลผลิตมีปริมาณมากพอ จึงโปรดเกล้าฯ 
ให้น าหลักการสหกรณ์มาใช้ในการจัดการฟาร์ม โดยน าผลผลิตนี้มาจ าหน่ายให้แก่ร้านสหกรณ์ในโรงเรียน  
เพ่ือจ าหน่ายต่อให้กับโรงครัวน าไปใช้ประกอบอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัย หากมีผลผลิต
เหลือก็น าไปจ าหน่ายให้แก่ชุมชน รายได้ที่เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้เป็นกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการผลิตครั้งต่อไป 
กระบวนการเหล่านี้ เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการท าบัญชี การท างานเป็นกลุ่ม การบริหารจัดการธุรกิจขนาดย่อม 
และยังเป็นการเพ่ิมพูนทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษา พร้อมกับปลูกฝังในเรื่องหลักการประชาธิปไตย  
ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และความประหยัดด้วย 
 จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ท าให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในโรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ครูและผู้ปกครอง ร่วมกันท าการเกษตร  
ในโรงเรียน แล้วน าผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานเงิน สิ่งของ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์และวัสดุอุปกรณ์การเกษตรและอุปกรณ์การประกอบอาหารให้แก่
โรงเรียนในโครงการ เพ่ือให้นักเรียนมีอาหารกลางวันบริโภคตลอดการศึกษาและส่งเสริมการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์  
เพ่ือบริโภคเป็นอาหาร โครงการนี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันแล้ว ยังท าให้เด็กนักเรียน
ได้รับความรู้ด้านโภชนาการและด้านการเกษตรแผนใหม่ ที่สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพต่อไปได้ 
 กิจกรรมส าคัญ 
 1. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 2. ผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียน ทั้งเนื้อสัตว์ ปลา ถั่วเมล็ดแห้ง พืชผักและผลไม้ โดยใช้
รูปแบบการผสมผสานและชีววิธี ให้มีผลผลิตที่หลากหลายหมุนเวียนกันอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนการ
ประกอบอาหารของโรงเรียน  
 3. ส่งเสริมการถนอมอาหารที่มีเหลือใช้ เพ่ือเก็บไว้ใช้ในฤดูขาดแคลน 
 4. ประกอบอาหารกลางวันและอาหารเสริมที่มีคุณค่าและถูกสุขลักษณะ 
 5. เฝ้าระวังและติดตามทางโภชนาการ รวมทั้งการตรวจสุขภาพและปรับปรุงภาวะโภชนาการของนักเรียน
และของชุมชน 
 6. จัดการเรียนการสอนเรื่องการเกษตรและโภชนาการในโรงเรียน ให้สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  
 วิธีการขยายผลและเชื่อมโยง 

ต้องเข้าใจความเป็นตัวของเด็กและเยาวชนด้วย กิจกรรมที่ท าร่วมกันต้องสร้างสรรค์ ให้เด็กได้แสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน ฝึกให้กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก โดยมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนและดูแลอยู่ห่างๆ 
 1. สมาชิกท่ีเข้าร่วม ต้องเข้าใจเป้าหมายในการรวมตัวกันว่าจะก่อให้เกิดความส าเร็จในภาพรวม 
 2. สร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิก  
 3. ร่วมมือกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สมาชิกสนใจ เพราะจะท าให้กิจกรรมด าเนินไปได้อย่างยาวนาน  
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4. สอนให้นักเรียนสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พยายามค้นหา และพบค าตอบด้วยตนเอง 

เรื่องท่ี 2.2.4 การขยายผลและเชื่อมโยงจากชุมชนสู่ชุมชนใกล้เคียง 

เมื่อกล่าวถึงความเป็นชุมชนสิ่งหนึ่งที่ต้องค านึงถึง คือ ความเป็นชุมชนไม่ได้มีขอบเขตในรูปแบบของ 
หมู่บ้านเท่านั้น แต่ความเป็นชุมชนคือสายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้คนในชุมชนด้านต่าง  ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและความเป็นอยู่ ท าให้คนในชุมชนสามารถพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความเป็นอยู่ที่ ดีและมีอาหารบริโภค
อย่างเพียงพอ ซึ่งแหล่งอาหารของคนในชุมชนมี 3 แหล่ง ได้แก่ แหล่งอาหารจากธรรมชาติ แหล่งอาหารผลิตเอง 
และแหล่งอาหารซื้อขาย โดยคนในชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารและใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหารได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
 1) เครือข่ายการเรียนรู้ 
  เป็นเครือข่ายที่มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในชุมชน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
ต่าง ๆ ของคนในชุมชนและระหว่างชุมชน ท าให้เกิดการพัฒนาเป็นต้นแบบในชุมชนนั้น ๆ ได้ 
 2) เครือข่ายการปฏิบัติงาน 
  เป็นเครือข่ายที่มีการจัดการในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ า 
เพ่ือให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อการบริโภคและเพียงพอกับความต้องการของคนในชุมชนและยั งสามารถ
จ าแนกเป็นเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  - เครือข่ายด้านวัตถุดิบ เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีปริมาณเพียงพอ 
และมีอ านาจในการต่อรองราคากับผู้ซื้อได้  
  - เครือข่ายด้านการแลกเปลี่ยน / แบ่งปันอาหาร เป็นเครือข่ายที่มีการแลกเปลี่ยนกันทั้งทางตรง
หรือทางอ้อมก็ได้ เนื่องจากเกษตรกรแต่ละคนมีความช านาญเฉพาะอย่างไม่เหมือนกัน และทรัพยากรในแต่ละถิ่น
ฐานต่างกัน เช่น บางคนมีความช านาญในด้านการเพราะปลูกและถิ่นที่อยู่อาศัยอุดมสมบูรณ์ ท าให้มีผลผลิตจ านวนมาก 
ขณะที่บางคนมีความช านาญในด้านการจับสัตว์น้ าและถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้ทะเล ท าให้สามารถจับสัตว์น้ าได้เป็น
จ านวนมาก จึงก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันขึ้นเกิดเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีการแลกเปลี่ยนเพ่ือให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการมากที่สุด 
  - เครือข่ายการกระจายสินค้า / การซื้อขายสินค้า เป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่
แหล่งของผู้บริโภค อุปโภค ในประมาณที่ต้องการของลูกค้าโดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ของการกระจายสินค้า     
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการวัสดุ (Material Handing) การขนส่ง การเก็บรักษาตัวสินค้า การควบคุมสินค้าคงเหลือ 
(Inventory Control)  และช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยน าหลักการบริหารจัดการมาใช้ในกระบวนการกระจาย
สินค้าเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
  - เครือข่ายการดูแลฐานทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน มีหน้าที่ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ 
และสัตว์ป่า โดยให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและพ้ื นที่
อนุรักษ์ที่มีความส าคัญ การขยายป่าชุมชน และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สร้างโอกาสในการเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน        
ความมั่นคงทางด้านอาหาร สุขอนามัย สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ      
และเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้อ่ืนอันเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจชุมชนที่ต่อเนื่อง เพ่ือรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
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วิธีการขยายผลและเชื่อมโยง 
 1. มีช่องทางการติดต่อสื่อสารสม่ าเสมอ เช่น จัดประชุมประจ าเดือน จัดสัมมนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน เป็นต้น 
 2. มีเป้าหมายร่วมกันและต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมเป็นหลัก 
 3. ต้องยึดหลักเสมอภาคเชื่อถือและไว้ใจกัน จะท าให้การด าเนินการกลุ่มประสบผลส าเร็จและคงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน 
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บทที่ 3 

กระบวนการ วิธีการ เครื่องมือ 
 ปัจจัยความส าเร็จในการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

 
1. นางขวัญจิตต์ เกตุกัน 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

2. นายพัชญ์ธน  วิกัน 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

3. นางสาวฉัตติญา  พรหมปองสุข 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

4. นางสาวบันดิษฐ  ใสโศก 
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บทที่ 3 

กระบวนการ วิธีการ เครื่องมือ 
 ปัจจัยความส าเร็จในการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้  
  ตอนที่ 3.1 กระบวนการท างานร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                            เรื่องท่ี 3.1.1 แนวคิดในการท างานร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมความมั่นคง 
                                             ด้านอาหาร 
                            เรื่องท่ี 3.1.2 บทบาทของผู้ปฏิบัติงานในการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร 
                                              กับชุมชน 
                            เรื่องท่ี 3.1.3 กระบวนการท างานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารกับชุมชน 
                            เรื่องท่ี 3.1.4 การเลือกใช้สื่อในการท างานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร 
                                             กับชุมชน 
 ตอนที่ 3.2 วิธีการและ เครื่องมือในการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
 เรื่องท่ี 3.2.1 วิธีการในการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือน 
                                               และชุมชน 
                             เรื่องท่ี 3.2.2 เครื่องมือในการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือน 
                                               และชุมชน 
 เรื่องท่ี 3.2.3 การติดตามการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                                             ในครัวเรือนและชุมชน 
 เรื่องท่ี 3.2.4  การประเมินผลการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                                              ในครัวเรือนและชุมชน 
 ตอนที่ 3.4 ปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินงานส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 
                            ในครัวเรือนและชุมชน 
                           เรื่องท่ี 3.4.1 ปัจจัยภายใน 
                           เรื่องท่ี 3.4.2 ปัจจัยภายนอก 

ตอนที่ 3.1 กระบวนการท างานร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 

คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ต้องส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือน าไปสู่ชุมชน
ที่เข้มแข็ง ชุมชนที่สามารถพ่ึงตนเองได ้ชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤติต่าง ๆ ได้โดยชุมชนเอง 

เรื่องท่ี ๓.๑.๑ แนวคิดงานท างานร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร 

แนวคิดในการท างานร่วมกับชุมชน ได้แก่  
 1. หน่วยงานต่างๆที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เดียวกันจะต้องมีแผนงาน โครงการที่ประสานกัน ในลักษณะของ
การบูรณาการให้สมดุลกัน เพ่ือเสริมก าลังและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
 2. ผู้ที่เกี่ยวขอ้งในการท างานกับชุมชน ต้องท างานกับกลุ่มของชุมชนมากกว่าท ากับคน ๆ เดียว 
 3. ต้องให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ทั้งในการคิด ตัดสินใจและด าเนินการเพ่ือพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้และสร้างความเชื่อม่ันในตนเอง อันน าไปสู่การพ่ึงตนเองได้ 
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 4. ผู้เกี่ยวข้องในการท างานกับชุมชน ต้องให้ความสนใจในประเพณีความเชื่อ ในการร่วมกันท างาน เพ่ือ
ประโยชน์และความต้องการของชุมชนมากกว่ายึดความคิดเห็นของตนเองเป็นหลัก 
 5. แสวงหาผู้น าท้องถิ่นและผู้น าชุมชนเป็นมิตร 

เรื่องท่ี 3.1.2 บทบาทของผู้ปฏิบัติงานในการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารกับชุมชน 

บทบาทและสิ่งที่ผู้ปฎิบัติการหรือคนท างานจะต้องมี คือ  
      1. จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับชุมชนให้ได้ คือการลงไปท างานกับชุมชนต้องท าให้เขาเป็นเรา เรา
เป็นเขา คือใจกลางหลักต้องเป็นนักเรียนน้อย พร้อมเรียนรู้ชุมชนที่จะเข้าไปท างาน แล้วค่อยก าหนดเป้าหมายและ
กระบวนการลงไปท างานกับชุมชน โดยเราต้องรู้ปัญหาชุมชน วิถีชุมชน และความต้องการของชุมชน  
      2. จะต้องยึดกฎเกณฑ์การพัฒนาให้ได้ คือ ต้องยึดหลักการท างาน ยึดทฤษฎีในการท างานวิเคราะห์
สถานการณ์ให้ครอบคลุม และสุดท้ายต้องมองให้เห็นเป้าหมายในการท างาน กรณีท่ีเรารับนโยบายมาจากส่วนกลาง
ให้ถือว่านโยบายที่ได้รับมาเป็นหลักในการท างานด้วย และต้องหาแนวคิดหรือแนวทางในการถ่ายทอดนโยบายให้
เหมาะสม  
      3. จะต้องสามารถเอาทฤษฎีหรือนโยบายไปประสานงานกับการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ทฤษฎีคู่กับการ
ปฏิบัติอยู่แล้ว บางครั้งเราเองต้องน าทฤษฎีที่หลากหลายลงไปท างานกับชุมชน แต่ต้องดูว่ามันสอดคล้องกับชุมชนที่
เราท างานนั้น ๆ หรือไม่ ถ้าสอดคล้องเราก็ต้องปฏิบัติเพ่ือให้เกิดเป็นทฤษฎีขึ้นมาใหม่ ปฏิบัติสร้างทฤษฎีได้ ทฤษฎีก็
สร้างการปฏิบัติได้เข้ากับบริบทของชุมชนได้ 
 4. เป็นผู้ประสานงานและถ่ายทอดความรู้ให้ค าแนะน า ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านอาหารให้กับ
ครอบครัวในชุมชน 

เรื่องท่ี 3.1.๓ กระบวนการท างานส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารกับชุมชน  

1. หลักการท างานกับชุมชนมีหลักการอยู่ 3 ประการคือ  
1.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.1.1 การกระท าการใด ๆ ต้องเป็นความต้องการที่แท้จริงของชุมชน มิใช่ความต้องการของเรา  
 1.1.2 การกระท าการใด ๆ ต้องเป็นความสมัครใจของชุมชน ให้คนในชุมชนตัดสินใจ มิใช่เราไป ตัดสิน
แทนคนในชุมชน  
 1.1.3 เกาะติดคู่ขัดแย้ง การ ท างานของเราทุกเนื้องานจะต้องมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เราต้องเข้าไป
ศึกษาว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราเพราะอะไร หรือเขาเข้ามาเพ่ืออะไร ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นชัดขึ้นคือคู่ขัดแย้งกับงาน
เรา เราต้องช่วงชิงการท างานกับชุมชน และต้องเป็นฝ่ายกระท าเสมอ และอธิบายตัวตนให้ชัดเพ่ือประกันไม่ให้ตัวเอง
เสียหาย และหลีกเลี่ยงการปะทะทั้งคารมและความรู้สึกกับคู่ขัดแย้งเพราะเขาก็มีเป้าหมายการมาของเขา เราให้
เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวของเราเอง  

1.2.ความต่อเนื่อง 
  1.2.1เกาะติดกับชุมชน คือ การเข้าไปท างานกับชุมชนอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เพ่ือรับรู้ความรู้สึก 
นึกคิดของชุมชน 
 1.2.2 ให้ค าปรึกษากับชุมชนและการลงไปท างานกับชุมชนเราต้องชี้น าทางความคิดให้ได้  
 1.2.3 ต้องให้ก าลังใจชุมชนในการท างานอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะท าให้เราเป็นเขาเขาเป็นเรา คือการเพิ่มความ
เชื่อมั่นในการท างานร่วมกับเรา  

1.3 สอดคล้องภูมิสังคม 
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  1.3.1  เกาะติดภูมิประเทศ การท างานของเราต้องยึดติดข้อมูลพื้นที่ ทุกด้านของชุมชนให้ได้และต้องรู้จักทุก
หนทุกแห่ง และจ าให้ได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหน เช่น การเกาะติดภูมิประเทศ ต้องรู้ว่า มีหุบ มีห้วย มีซอยเส้นทาง  
มีตรอก มีตึกอาคารบ้านเรือน มีทุ่งนา มีถนนอยู่ตรงไหน ฯลฯ เพ่ือที่จะได้ก าหนดยุทธศาสตร์การท างานกับชุมชน
อย่างถูกต้อง 
 1.3.2 การท างานของเราจะต้องมีข้อมูลประชากร ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของคนใน 
ท้องถิ่น อายุ วัย เพศและระดับการศึกษาของคนในชุมชน 

2. กระบวนการท างานกับชุมชน  

 2.1 วิธีการท างานกับชุมชนและวิธีการที่จะให้ชุมชนเข้าร่วมงานกับท างานเรา เราเองต้องแสวงหาวิธีการที่
หลากหลาย คือ ต้องเข้าไปร่วมทุกข์ ร่วมสุขกับประชาชน เข้าไปส ารวจค้นคว้าหาข้อมูลว่าตอนนี้ชุมช น 
มีปัญหาอะไร และต้องการอะไร  
 2.2 ต้องหาข้อมูลพ้ืนฐานของความต้องการของชุมชน จึงเข้าไปท างานความคิดกับชุมชนและต้องให้ชุมชนเกิด
การปฏิบัติการ ปฏิบัติการเสร็จต้องท างานทางความคิดกับชุมชน แล้วก็ปฏิบัติการ เป็นการศึกษาและปฏิบัติการ   
ต้องให้ชุมชนเห็นประโยชน์ และคุณค่าของเราต้องได้ใจชุมชน  
 2.3 การท างานกับชุมชนต้องต้นเริ่มจากชุมชนและความสมัครใจของชุมชน การงานใดๆที่ท าเพ่ือชุมชนต้องเริ่ม
จากความต้องการของชุมชน แต่ถ้าชุมชนยังไม่ตื่นตัวและยังไม่พร้อมที่จะมาท างานร่วมกับเรา เราต้องท างานทาง
ความคิดกับชุมชนให้มากขึ้นและต้องรอคอยโอกาสด้วยความอดทน จนกว่าเราจะท างานกับคนในชุมชนและคนใน
ชุมชนตัดสินใจเข้าร่วมกับเรา เราจึงด าเนินการให้ เขาเข้าสู่กระบวนการท างานร่วม การกระท าการใด  ๆ  
ถ้าปราศจากส านึกและความสมัครใจของชุมชนแล้ว ก็จะกลายเป็นรูปแบบแล้วก็ล้มเหลวไป 

3. กระบวนการท างานเชิงลึกกับชุมชน  

 3.1 ปรับทุกข์ ชุมชน ทุกคนและคนเราทุกคนต้องมีความทุกข์ แต่ถ้าสักวันหนึ่งมีคนไปถามเรื่องความทุกข์ 
ของคนในชุมชน (คนในพ้ืนที่ท างาน) โดยการแลกเปลี่ยนความทุกข์ซึ่งกันและกัน ในฐานะที่ เราก็มีทุกข์เช่นเดียวกัน
กับคนในชุมชน เราก็สามารถมีความสัมพันธ์กับคนในชุมชนในระดับหนึ่ง และเราก็สามารถรับรู้ปัญหาของชุมชน  
นี่คือกระบวนการปรับทุกข์ 
 3.2 ผูกมิตร การ ปรับทุกข์ท าให้เราทราบปัญหาเบื้องต้นของชุมชนระดับหนึ่งเท่านั้น การปรับทุกข์เป็น
กระบวนการเบื้องต้นให้เราไปผูกมิตรกับคนในชุมชน การที่จะท างานกับชุมชนจ าเป็นต้องทราบข้อมูลที่ลึกซึ้ง 
และรอบด้าน เราต้องเข้าไปผูกมิตรเพื่อจะได้ทราบข้อมูลที่รอบด้านของชุมชน  
 3.3 ปักหลัก เมื่อ เราเข้าไปผูกมิตรได้กับชุมชนได้ระดับหนึ่งแล้ว ต้องต้องวิเคราะห์คนในชุมชนว่ามีทัศนะ
อย่างไร มีความคิดที่ถูกต้องไหม เอาการเอางานไหม และต้องวิเคราะห์และจัดล าดับคนในชุมชนที่เราไปท างานร่วม
ออกเป็นสามระดับ เพ่ือที่ง่ายต่อการท างานของเรา หนึ่งระดับที่ก้าวหน้า สองระดับปานกลาง และสามระดับที่ 
ล้าหลัง เราต้องปักหลักในการท างานกับคนที่ก้าวหน้า เพ่ือที่จะเข้าไปสามัคคีกับคนที่ปานกลาง และดึงส่วนที่ 
ล้าหลัง หรือที่เรียกว่า จับหนึ่งในสาม  
 3.4 ชักชวน เมื่อ เราปักหลักได้แล้ว เราบ่มเพาะแกนน าและชักชวนให้เข้าร่วมท างานกับเรา และให้แกนน า
ขยายบทบาทในการไปท างานกับคนอ่ืน โดยให้แกนน าเป็นหน่วยในการจัดตั้ง หรือการเข้าไปให้ความรู้ในเรื่องที่เรา
ก าลังท า เราต้องไว้ใจในตัวแกนน าที่เราให้ไปท างาน และก็ประเมินแกนน าว่าแกนน าที่เราให้เขาเข้าไปขยายความคิด
มีจิตใจเสียสละไหม มีคุณธรรมไหม เพ่ือที่จะได้รู้ว่าในกระบวนการท างานจะประสบความส าเร็จอย่างที่เราตั้งเป้า 
หมายไว้หรือไม ่ 
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 3.5 จัดตั้ง เมื่อเราชักชวนคนในชุมชนให้เข้าร่วมท างานกับเราผ่านแกนน าได้แล้ว เราต้องเข้าไปช่วยจัด
ความสัมพันธ์ภายในให้มีกระบวนการในการท างาน และขยายบทบาทของแกนน า สร้างแกนน าเพิ่มข้ึนในการท างาน 
เพ่ือน าไปสู่การจัดตั้งคนเพ่ิม และขยายผลกับคนในชุมชนต่อไป  

4. เทคนิคการท างานร่วมกับชุมชน 

 4.1 กระบวนการทางความคิด คน ท างานในพ้ืนที่ส่วนมากมักจะติดปัญหา ความเป็นตัวตนของตัวเองสูงไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริง เวลาเราท างานในพ้ืนที่ จะมีขอบเขตการท างานเป็นชุมชนหรือหมู่บ้านท่ามกลาง
ชาวบ้านในพ้ืนที่และชาว บ้านในเครือข่าย สรุปคือจะเจอความหลากหลายของชุมชน เราเองจะต้องมีความคิดหรือ
ทัศนะและวิธีการที่ถูกต้องเพ่ือให้การท างานพัฒนา ประสบความส าเร็จและถึงเป้าหมายในการท างาน 
 4.2 จ าเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องรู้ และต้องเป็นผู้ที่น าความรู้มาปฏิบัติการ ท างานกับชุมชนอย่าง
อดทน ยาวนาน รอคอย 
 4.3 ต้องหมั่นสะสมก าลังทางความคิด (คือการอ่าน) และน าความรู้นั้นไปท างานกับชุมชนโดยที่เลือกว่าใครที่เรา
ควรจะเข้าไปท างาน ทางความคิดด้วย (จัดตั้งเริ่มจากจากที่เรารู้สึกว่าเขาสามารถรับได้) การท างานเคลื่อนไหวทาง
ความคิดกับชุมชนต้องอาศัยวิธีการท างานผ่านทางความคิดของตนเองก่อน 
 4.4 ต้องเชื่อมั่นว่าชุมชนเป็นคนสร้างประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไม่หยุดนิ่ง และต้องผลักดันประวัติศาสตร์โดย
ชุมชน ถ้าเราไม่เชื่อมั่นในแนวความคิดนี้ เราก็ไม่สามารถยึดกุมสภาพความจริงแท้ได้  ความคิดที่ว่าต้องเชื่อมั่น     
คือ ต้องเชื่อว่าชุมชนสามารถท าการเปลี่ยนแปลงได้ เราต้องเชื่อว่าต้องศึกษาจากชุมชนถ้าเราไม่ศึกษาจากชุมชนเรา
ก็ไม่รับรู้ เราต้องเชื่อว่าพลังของชุมชนคือพลังของการเปลี่ยนแปลงสังคม และสุดท้ายเราต้องรับใช้ชุมชน ถ้าเราเชื่อ
ว่าชุมชนคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่มีคนในชุมชนแล้วสังคมก็ไม่มีหนทางที่จะก้ าวหน้าได้ เมื่อเราอยากให้
สังคมก้าวหน้าเราต้องรับใช้ชุมชน  

เรื่องท่ี 3.1.๔ การเลือกใช้สื่อและเทคนิคการท างานร่วมกับชุมชน 
การเลือกใช้สื่อ ควรต้องค านึงถึง การเข้าถึงของคนในชุมชน ประกอบด้วย 

1. สื่อบุคคล 
 สื่อบุคคล (Personal Media) เป็นวิธีการสื่อสารที่ เก่าแก่ที่ สุด ใช้กันตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์ขึ้นในโลก  
เป็นสื่อที่ใช้กันมากใน กลุ่ม ประชาชนทั่วไป เครื่องมือของสื่อบุคคลมีทั้งที่เป็นค าพูด กริยาท่าทาง การแสดงออกทาง
อากัปกิริยา วิธีการสื่อสารด้วยบุคคลจะเป็นการใช้ค าพูดเป็นหลัก ด้วยวิธีการสนทนา อภิปราย บรรยาย สาธิต 
ประชุม ค าพูด (Spoken Word) เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วและทุกคนต้องใช้ค า พูดใน 
ชีวิตประจ าวัน ในงานอาชีพ ในชีวิตส่วนตัว นอกจากนี้หากค าพูด นั้นพูดโดยบุคคลที่มีชื่อเสี่ยง ที่สังคมยกย่องนับถือ
ก็จะยิ่งเพ่ิมน้ าหนักในค าพูดมากขึ้นเป็นเงาตามตัว การพูดจึงเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดชักน าความรู้สึกนึกคิดของ
มนุษย์ออกมาให้ผู้อ่ืนได้ทราบและเข้าใจ ค าพูดจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะท าให้มนุษย์เกิดความร่วมมือร่วมใจเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน  
 สื่อบุคคลหรือการสื่อสารด้วยค าพูด นั้น มี 2 แบบ คือ  
 - แบบที่เป็นทางการ (Formal oral communication) เช่น การอภิปราย การบรรยาย การประชุม  
การประกาศข่าว การให้สัมภาษณ์ การสัมมนา ในการพูดที่เป็นทางการนั้น ผู้พูดจะต้องพูดให้ผู้ฟังสนใจ เข้าใจ 
ประทับใจ เกิดศรัทธา แล้วยังอาจจะมีวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ในทางการพูดด้วย เช่น เพ่ือให้ข่าวสารความรู้ เพ่ือชัก 
จูงใจ เพ่ือกระต้นเร้าอารมณ์ เพ่ือก่อให้เกิดการปฏิบัติการหรือท าให้รู้สึกซาบซึ้ง ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าจุดม่งหมาย 
จะมี 2 ลักษณะ คือ จุดมุ่งหมายที่เปิดเผย หรือจุดม่งหมายที่ปกปิด 
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 - แบบที่ไม่เป็นทางการ (Informal oral communication) คือ การพูดจา สนทนาปราศรัยต่าง ๆ 
ประเภทของค าพูดที่ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
  1. การพบปะพูดจาธรรมดา  
 2. การจัดตั้งหน่วยติดต่อสอบถาม  
 3. การพูดติดต่อทางโทรศัพท์ 
 4. การแสดงปาฐกถา  

 1.1 ลักษณะของสื่อบุคคล  
 1.1.1 การพูดสนทนา เป็นการสื่อสารของบุคคลโดยทั่วไปในวงสนทนา ซึ่ง เป็นการสื่อสารกัน 
ในชีวิตประจ าวันทั่วไป  
 1.1.2 การอภิปรายเป็นการสื่อความโดยกลุ่มคนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ซึ่งเป็นการให้ความรู้ความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน  
 1.1.3 การบรรยาย เป็นการสื่อความเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจต่อเนื่องในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยผู้ฟัง
เป็น ผู้รับสาร และผู้บรรยายเป็นผู้ให้สาร  
 1.1.4 การประชุม เป็นการร่วมกันปรึกษาหารือกันในกลุ่มหรือทีมงานอย่างมีระบบและระเบียบวิธี
ทางการประชุม เช่น การยกมือก่อนพูดแสดงความคิดเห็น มีการจดบนทึกรายงานการประชุม และมีประธานการ  
ประชุม 
  1.1.5 การฝึกอบรม เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคคล เพ่ือให้มีความรู้เพ่ิมขึ้น และมี
ความสามารถ ขึ้นในเรื่องที่ได้รับการฝึกและอบรมมา 
 1.1.6 การสัมมนา เป็นกระบวนการสื่อสารสองทาง ทั้งให้และรับความรู้ซึ่งกันและกันระหว่าง
วิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนา  
 1.1.7 การพูดในที่ชุมชน เป็นการพูดในที่สาธารณะหรือชุมชนในวาระหรือโอกาสต่าง ๆ เพ่ือเป็น
การสร้างความเข้าใจ ความรู้ ยกย่อง และยินดี ตลอดจนความเห็นอกเห็นใจในเรื่องราวต่าง ๆ  

 1.2 ข้อดีของสื่อบุคคล  
 1.2.1 เป็นสื่อที่ทุกคนมีอยู่แล้ว  ไม่ต้องสิ้นเปลืองในการซื้อสื่อ 
 1.2.2 ท าให้ผู้พูดและฟังเห็นหน้าตา บุคลิก ลีลา ท่าทาง น้ าเสียงประกอบการพูดซึ่งมีอิทธิพลในการชัก
จูง และเร้าความสนใจได้มากกว่า  
 1.2.3 เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งผู้พูดและผู้ฟังสามารถโต้ตอบกันได้ทันที 
 1.2.4 ผู้พูดสามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ฟังได้ทันท่วงที   
 1.2.5 เหมาะกบการเผยแพร่เรื่องราวที่ไม่สลับซับซ้อนหรือติดต่อสัมพันธ์กันเป็นการส่วนตัว  

 1.3 ข้อจ ากัดของสื่อบุคคล  
 1.3.1 ไม่มีความคงทนถาวร พูดแล้วก็ผ่านเลยไป  
 1.3.2 ไม่สามารถครอบคลุมผู้ฟังจ านวนมาก ๆได้  
 1.3.3 หากผู้พูดขาดความสามารถในการพูดจูงใจก็จะท าให้การพูดล้มเหลวได้  
 1.3.4 เนื้อหาสาระที่น ามาพูดหากสลับซับซ้อนเกินไป ท า ให้ผู้ ฟั งไม่ เข้าใจ ต้องมี อุปกรณ์
ประกอบการพูด เช่น ภาพถ่าย ภาพสไลด์ ภาพยนตร์  
 1.3.5 เป็นสื่อที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจน 
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2. สื่อภาพ ประกอบด้วยส่ือไม่ใช้เครื่องฉาย และสื่อที่ใช้เครื่องฉาย  
 2.1 สื่อไม่ใช้เครื่องฉาย เป็นสื่อที่ใช้การทางทัศนะโดยไม่ต้องใช้เครื่องฉายร่วมด้วย แบ่งออกเป็น  2 ประเภท 
ได้แก่ 
  2.1.1 สื่อภาพ (Illustrative materials) เป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดเนื้อหา เช่น ภาพกราฟิก กราฟ แผนที่ 
ของจริงของจ าลอง แผ่นพลิก 
 2.1.2 กระดานสาธิต (demonstration boards) ใช้ในการน าเสนอเนื้อหา เช่นกระดานชอล์ก กระดาน
นิเทศ กระดานแม่เหล็ก กระดาน ไวท์บอร์ด ฯลฯ 
 
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงข้อดี-ข้อเสียของการใช้สื่อที่ไม่ใช่เครื่องฉาย  

วัสดุ อุปกรณ์ ข้อดี ข้อจ ากัด 

1. สิ่งพิมพ์ต่างๆเช่น 
หนังสือ ต าราเรียน คู่มือ 
ฯลฯ 
 

 

1. เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง 
2. สามารถอ่านได้ตามอัตราความสามารถ  
3. เหมาะส าหรับการอ้างอิงหรือทบทวน 
4. เหมาะส าหรับการผลิตเป็นจ านวนมาก 
สะดวกในการแก้ไขหรือปรับปรุงเนื้อหา 

1. ใช้ต้นทุนสูงในการผลิต 
2. ต้องพิมพ์ใหม่เพ่ือปรับปรุงข้อมูล 
3. ผู้ที่ไม่รู้หนังสือไม่สามารถอ่านเข้าใจได้ 

2. ของจริง ของตัวอย่าง 
 

 

1. แสดงสภาพได้ตามความเป็นจริง  
2. เป็นลักษณะ 3 มิติ 
3. สัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า 
4. สามารถจับต้องและพิจารณารายละเอียดได้ 

1. บางครั้งอาจล าบากในการจัดหา  
2. อาจมีขนาดใหญ่โตกว่าพื้นที่จัดแสดง 
3. อาจมีราคาสูงเกินไป 
4. เหมาะส าหรับการเสนอต่อกลุ่มย่อย 
5. อาจเสียหายได้ง่าย 
6. เก็บรักษาล าบาก 

3. ของจ าลอง หุ่นจ าลอง 
ขนาดเท่าหรือขยายของจริง 
 

 

1. อยู่ในลักษณะ 3 มิติ 
2. สามารถจับต้องและพิจารณารายละเอียด
ได้ 
3. เหมาะส าหรับสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า 
4. สามารถใช้แสดงลักษณะและหน้าที่ 
5. ช่วยในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทักษะต่าง ๆ 
6. บางอย่างสามารถผลิตได้ด้วยวัสดุท้องถิ่น 

1. ต้องอาศัยความช านาญในการผลิต 
2. ส่วนมากราคาค่อนข้างสูง 
3. เหมาะส าหรับการเสนอต่อกลุ่มย่อย 
4. ช ารุดเสียหายได้ง่าย 
5. อาจสร้างความเข้าใจผิดได้ หากสร้างได้ 
ไม่เหมือนของจริง 
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วัสดุ อุปกรณ์ ข้อดี ข้อจ ากัด 

4. วัสดุกราฟิก เช่น แผนภูมิ 
แผนภาพ โพสเตอร์ 
ภาพถ่าย ภาพเขียน การ์ตูน 
 

 

1. ช่วยชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา 
2. ช่วยแสดงล าดับขั้นตอนของเนื้อหา 
3. สามารถจัดหาได้ง่ายจากสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
4. ผลิตได้ง่าย และสามารถผลิตได้ในจ านวน
มาก 
5. เก็บรักษาได้ง่าย 

1. เหมาะส าหรับการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก 
2. ต้องใช้ช่างเทคนิคที่มีความช านาญ 
3. ภาพบางประเภทอาจไม่สัมพันธ์กับของ
จริง  
ซึ่งอาจไม่ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ดีได้ 

5. กระดานด า กระดานขาว 
 

 

1. ต้นทุนในการผลิตต่ า 
2. สามารถเขียนภาพกราฟิกได้หลายชนิด 
3. ช่วยในการสร้างความเข้าใจ ตามล าดับ
เรื่องราว เนื้อหา 

1. ผู้สอนต้องหันหลังให้กลุ่มผู้เรียน  
เมื่อต้องเขียนกระดาน 
2. สามารถอ่านข้อความบนกระดานได้  
ในระยะไม่ไกลมากนัก 
3. ภาพ หัวข้อ หรือประเด็นค าบรรยาย  
ต้องถูกลบไม่สามารถน ามาใช้ได้อีก  
4. ผู้สอนต้องมีความสามารถในการเขียน
กระดาน 
พอสมควร 

6. การศึกษานอกสถานที่ 
 

 

1. ผู้เรียนสามารถสังเกตการณ์ และมีส่วนร่วม  
ได้ด้วยตนเอง 
2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมท างานเป็นกลุ่ม 
และสร้างสรรค์ความรับผิดชอบร่วมกัน 
3. สามารถจูงใจเป็นรายบุคคลได้ดี 

1. เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
2. เหมาะส าหรับผู้เรียนกลุ่มย่อย 
3. ต้องเตรียมการและวางแผน 
โดยละเอียดรอบคอบ 

  

 2.2 สื่อเครื่องฉาย (projected and equipment) เป็นวัสดุและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสื่อสารด้วยภาพ
หรือทั้งภาพทั้งเสียง อุปกรณ์มีทั้งแบบฉายตรงและฉายอ้อมเพ่ือถ่ายทอดเนื้อหาจากวัสดุแต่ละประเภทที่ใช้เฉพาะ
อุปกรณ์นั้นเพ่ือให้เป็นภาพปรากฏขึ้นบน นอกจากนี้ยังอาจรวมเครื่องถ่ายทอดสัญญาณ คือ เครื่องแอลซีดีที่ใช้
ถ่ายทอดสัญญาจากคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นวีซีดี เข้าไว้ในเครื่องด้วยเพ่ือน าสัญญาณเหล่านั้นขึ้นจอภาพ 
 2.2.1 ข้อดีของสื่อประเภทฉาย 
  1) แสดงภาพตามความเป็นจริง ท าให้จ าได้ง่าย 
  2) สัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 จึงเกิดการรับรู้ได้ดี 
  3) อยู่ในลักษณะ 3 มิติ 
  4) สามารถจับต้องและพิจารณารายละเอียดได้ 
  5) เหมาะส าหรับการแสดงสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (เช่น การแสดงอวัยวะ ภายในของ
มนุษย์ สัตว์) 

2.2.2 ข้อเสียของสื่อประเภทฉาย 
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  1) การจัดหาล าบาก 

  2) บางครั้งราคาสูงเกินไป 
  3) ต้องอาศัยความช านาญในการผลิต 
  4) ไม่เหมือนของจริงทุกประการ บางครั้งเกิดความเข้าใจผิด 
2.2.3 หลักการใช้สื่อประเภทฉาย 

  ใช้ได้กับจ านวนผู้เรียนน้อย ๆ จนถึงจ านวนมาก โดยบรรจุสาระเนื้อหาตามหลักสูตรที่ก าหนด 
ผู้ เรียนสามารถยืมไปเรียนเองที่บ้านได้โดยไม่จ ากัดเวลา สถานที่ จ านวนครั้งที่ เรียน สื่อที่ ใช้กันในปัจจุบัน  
แต่มองข้ามความส าคัญเป็นอย่างยิ่งคือโทรทัศน์ นิยมชมกันมาก แต่ไม่ค่อยนิยมน ามาเป็นสื่อการเรียนการสอน 

3. สื่อเสียง (audio materials and equipment) เป็นวัสดุและอุปกรณ์ อิ เล็กทรอนิกส์ เพ่ือการสื่อสาร 
ด้วยเสียง อุปกรณ์เครื่องเสียงจะใช้ถ่ายทอดเนื้อหาจากวัสดุแต่ละประเภทที่ใช้เฉพาะกับอุปกรณ์นั้นเพ่ือเป็นเสียง  
ให้ได้ยิน เช่น เครื่องเล่นซีดีใช้กับแผ่นซีดี เครื่องเล่น/บันทึกเทปใช้กับเทปเสียง หรืออาจเป็นอุปกรณ์ในการถ่ายทอด
สัญญาณเสียงดังเช่นวิทยุที่รับสัญญาณเสียงจากแหล่งส่งโดยไม่ต้องใช้วัสดุใดๆในการน าเสนอเสียง 

3.1 ข้อดีของสื่อประเภทเสียง 
 3.1.1 สามารถใช้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นมวลชนจ านวนมากได้ 
 3.1.2 ระยะกระจายเสียงกว้างและถ่ายทอดไปได้ในระยะไกล 
 3.1.3 ดึงดูดความสนใจของผู้ฟังและช่วยกระจายข้อมูลได้ในเวลาอันรวดเร็วมาก 
 3.1.4 สามารถใช้ได้โดยไม่จ ากัดขนาดของกลุ่ม 
 3.1.5 เหมาะส าหรับการเรียนรู้กับทุกกลุ่ม 
3.2 ข้อเสียของสื่อประเภทเสียง 
 3.2.1 การบันทึกเสียงคุณภาพสูงต้องใช้ห้องและอุปกรณ์เฉพาะ 
 3.2.2 บันทึกได้ง่ายและรวดเร็ว 
3.3 หลักการใช้สื่อประเภทเสียง 
 โดยส่วนมากเสียงที่ใช้จะเป็นการสื่อสารระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต ให้รู้ถึงความหมายที่จะสื่อถึงกัน แต่

มนุษย์ได้พัฒนาสื่อเสียงให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนโดนการใช้อุปกรณ์ทางเล็กทรอนิคต่าง ๆ มาช่วย 

4. สื่อกิจกรรม 
กิจกรรม (activities) เช่น การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การจัดเวทีชุมชน การสาธิต การประกวดและการรณรงค์ 
เป็นต้น  
 4.1 ข้อดีของสื่อประเภทกิจกรรม 
  4.1.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  4.1.2 ท าให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 4.2 ข้อเสียของสื่อประเภทกิจกรรม 
  4.2.1 จ าเป็นต้องเตรียมการเบื้องต้นและฝึกปฏิบัติอย่างระมัดระวัง 
  4.2.2 จ าเป็นต้องอาศัยความช านาญในเรื่องที่สาธิตและวิธีการ 
  4.2.3 หากมีผู้ร่วมกิจกรรมจ านวนมากอาจมีอุปสรรคในการควบคุม 
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5. สื่อผสม    
 "สื่อประสม" คืออะไร เมื่อก่อนสื่อประสมจะหมายถึง การน าสื่อหลายๆประเภทมาใช้ร่วมกัน เช่น รูปภาพ เครื่อง
ฉายแผ่นโปร่งใส เทปบันทึกเสียง วีดิทัศน์ ฯลฯ เพ่ือให้การเสนอผลงานหรือการเรียนการสอนสามารถด าเนินงานไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากการบรรยายเพียงอย่างเดียวโดยที่ผู้ฟัง
หรือผู้เรียนมิได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อสื่อนั้นโดยตรง แต่มาในปัจจุบันนี้ ด้วยบทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ที่มีเพ่ิมมากขึ้น จึงท าให้ความหมายของสื่อประสมเพ่ิมขึ้น ในปัจจุบันจะหมายถึง "สื่อประสมเชิงโต้ตอบ" 
(Interactive Multimedia) โดยการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่าง สื่อและผู้ใช้ สื่อประสมสมัยนี้ จึงรวมถึง การน าอุปกรณ์
ต่างๆ เช่น เครื่องเล่นซีดีรอม-รอม เครื่องเสียงระบบดิจิทัล เครื่องเล่นแผ่นวีดิทัศน์ ฯลฯ มาใช้ร่วมกันเพ่ือเสนอ
เนื้อหาข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ และเสียงในระบบสเตริโอ โดยการ
ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต การน าเสนอเนื้อหา และเพ่ือเป็นตัวควบคุมการท างานของอุปกรณ์ร่วม
เหล่านี้เพ่ือให้ท างานตามโปรแกรมที่เขียนไว้เป็นการให้ผู้ใช้หรือผู้เรียนมิใช่เพียงแต่นั่งดูหรือฟังข้อมูลจากสื่อที่เสนอ
มาเท่านั้น แต่ผู้ใช้สามารถควบคุมให้คอมพิวเตอร์ท างานในการตอบสนองต่อค าสั่งและให้ข้อมูลป้อนกลับในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ ผู้ใช้และสื่อสามารถมีปฏิสัมพันธ์ตอบสนองซึ่งกัน  และกันได้ทันทีเนื้อหาในสื่อประสมจะมี
ลักษณะไม่เรียงล าดับเป็นเส้นตรงและมิใช่เป็นสิ่งพิมพ์เพราะ เนื้อหาเหล่านั้นจะเป็นภาพจากแผ่นวีดิทัศน์หรือจาก
ซีดี-รอม เป็นเสียงจากแผ่นเพลงซีดีหรือเครื่องเสียงระบบดิจิทัลหรือเป็นตัวอักษรจากแฟ้มคอมพิวเตอร์และสามารถ
เชื่อมโยงถึงกันได้ตลอดเวลาโดยที่ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องอ่านตามล าดับของเนื้อหา แต่เป็นการอ่านในลักษณะขอ ง
ข้อความหลายมิติ (hypertext) และสื่อหลายมิติ (hypermedia) จากความหมายที่เพ่ิมขึ้นของสื่อประสม จึงท าให้
นักเทคโนโลยีการศึกษาได้แบ่งสื่อประสมออก เป็น 2 กลุ่ม คือ 
  5.1 สื่อประสม I (Multimedia I) เป็นสื่อประสมที่ใช้โดยการน าเสนอสื่อหลายประเภทมาใช้ร่วมกันในการ
เรียนการสอน เช่น น าวีดิทัศน์มาสอนประกอบการบรรยายของผู้สอนโดยมีสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบด้วย หรือการใช้ชุด
การเรียนหรือชุดการสอน การใช้สื่อประสม I นี้ผู้เรียนและสื่อจะไม่มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน และจะมีลักษณะเป็น 
"สื่อหลายแบบ" ตามศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 

5.2 สื่อประสม II (Multimedia II) เป็นสื่อประสมที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการเสนอสาร สนเทศหรือ
การผลิตเพ่ือเสนอข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษรและเสียงใน ลักษณะของสื่อหลายมิติ 
โดยที่ผู้ใช้มีการโต้ตอบกับสื่อโดยตรง  
การใช้คอมพิวเตอร์ในสื่อประสม ใช้ได้ใน 2 ลักษณะ คือ 

5.2.1. การใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการเสนอสารสนเทศโดยการควบคุมอุปกรณ์ร่วมต่างๆในการ ท างาน 
ได้แก่ การเสนอในรูปแบบของแผ่นวีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ ( Intreactive Video) การใช้ลักษณะนี้คอมพิวเตอร์จะเป็น
ตัวกลางในการควบคุมการท างานของเครื่องเล่นแผ่นวีดิ ทัศน์ และเครื่องเล่นซีดี รอมให้ เสนอภาพนิ่ ง 
และภาพเคลื่อนไหวตามเนื้อหาบทเรียนที่เป็นตัวอักษรที่ปรากฏอยู่บนจอภาพคอมพิวเตอร์ รวมถึงควบคุม
เครื่องพิมพ์ในการพิมพ์ข้อมูลต่างๆของบทเรียนและผลการเรียนของผู้เรียนแต่คนด้วย 

5.2.2 การใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการผลิตแฟ้มสื่อประสมโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ เช่น Tool 
Book และ Author Ware โปรแกรมส าเร็จรูปเหล่านี้จะช่วยในการผลิตแฟ้มบทเรียน ฝึกอบรม หรือการเสนองาน 
ในลักษณะของสื่อหลายมิติ โดยในแต่ละแฟ้มจะมีเนื้อหาในลักษณะของตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพกราฟิก
เคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์และเสียง รวมอยู่ในแฟ้ม เดียวกันผู้ใช้เพียงแต่เปิดแฟ้มเพ่ือเรียนหรือเสนอ
งานตามโปรแกรมส าเร็จรูปที่ได้จัดท าไว้ก็จะได้เนื้อหา ลักษณะต่างๆอย่างครบถ้วน 
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ข้อดีและข้อจ ากัดของสื่อประสม 
 สื่อประสมท่ีผ่านการทดสอบและปรับปรุงแล้ว จะให้คุณค่าที่น่าเชื่อได้หลายประการ ดังนี้ 

1) ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาตามความสามารถและความสนใจจากสื่อหลายประเภท และได้รับประสบการณ์ที่มี
คุณค่า 

2) ช่วยลดเวลาการเรียนและการสอนทั้งผู้เรียนและผู้สอน แต่ประสิทธิภาพการเรียนไม่ลดลง 
3) ช่วยเพิ่มพูนกระบวนการเรียนเพื่อรอบรู้ให้หลากหลาย                                                                  
4) ช่วยในการประเมินผลการสอนและการปรับปรุงการสอน 

ข้อจ ากัด 
1) สื่อประสมท่ีดีนั้นบูรณาการได้มากกว่าสื่อเฉพาะอย่าง 
2) สื่อประสมส าหรับการเรียนการสอนบางอย่างต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกมากท้ังในด้านห้องเรียน

และเครื่องมือเครื่องใช้ 
3) ใช้งบประมาณและเวลามากในการเตรียมการเพ่ือการผลิตหรือการจัดท า 

6. หลักการเลือกสื่อการสอน 
     6.1 เลือกสื่อการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผู้สอนควรศึกษาถึงวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
วัตถุประสงค์ในที่นี้หมายถึงวัตถุประสงค์เฉพาะในแต่ละส่วนของเนื้อหาย่อย ไม่ใช่วัตถุประสงค์ในภาพรวมของ
กิจกรรม 
     6.2 เลือกสื่อการสอนที่ตรงกับลักษณะของเนื้อหาของบทเรียน เนื้อหาของบทเรียนอาจมีลักษณะแตกต่างกันไป 
เช่น เป็นข้อความ เป็นแนวคิด เป็นภาพนิ่ง / ภาพเคลื่อนไหว เป็นเสียง เป็นสี ซึ่งการเลือกสื่อการสอนควรเลือกให้
เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหา 
     6.3 เลือกสื่อการสอนให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน ลักษณะเฉพาะตัวต่าง ๆ ของผู้เรียนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพล
ต่อการรับรู้สื่อการสอน ในการเลือกสื่อการสอนต้องพิจารณาลักษณะต่าง  ๆ ของผู้เรียน เช่น อายุ เพศ ความถนัด 
ความสนใจ ระดับสติปัญญา วัฒนธรรมและประสบการณ์เดิม  
     6.4 เลือกสื่อการสอนให้เหมาะสมกับจ านวนของผู้เรียน และผู้ร่วมกิจกรรม 
     6.5 เลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมในที่นี้อาจได้แก่ อาคาร สถานที่ ขนาดพ้ืนที่ 
แสงไฟฟ้า เสียงรบกวน อุปกรณ์อ านวยความสะดวก หรือ บรรยากาศ สิ่งเหล่านี้ควรน ามาประกอบการพิจารณา
เลือกใช้สื่อการสอน 
  6.6 เลือกสื่อการสอนที่มีลักษณะน่าสนใจและดึงดูดความสนใจ ควรเลือกใช้สื่อการสอนที่มีลักษณะน่าสนใจ
และดึงดูดความสนใจผู้เรียนได้ ซึ่งอาจะเป็นเรื่องของ เสียงสีสัน รูปทรง ขนาด ตลอดจนการออกแบบและการผลิต
ด้วยความประณีตสิ่งเหล่านี้จะช่วยท าให้สื่อการสอนมีความน่าสนใจและดึงดูดความสนใจของผู้ เรียนได้  
อาจก่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน น่าสนใจ หรือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เรียน 
     6.7 เลือกสื่อการสอนที่มีวิธีการใช้งาน เก็บรักษา และบ ารุงรักษาได้สะดวก ในประเด็นสุดท้ายของการพิจารณา 
ควรเลือกสื่อการสอนที่มีวิธีการใช้งานได้สะดวก ไม่ยุ่งยาก และหลังใช้งานควรเก็บรักษาได้ง่าย  ๆ ตลอดจนไม่ต้อง
สลับซับซ้อนหรือมีค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาสูง  
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ตอนที ่๓.๒ วิธีการและเครื่องมือในการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
        
เรื่องท่ี ๓.๒.๑ วิธีการในการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

 ๑) การจัดเวทีส่งเสริมการเกษตร/การจัดเวทีชุมชน เป็นเวทีเพ่ือใช้ในการพูดคุย ท าความเข้าใจในเป้าหมาย
แลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รวมถึงแก้ไขปัญหาของเกษตรกรเป็นหลัก 
ส าหรับหาข้อสรุปในการแก้ปัญหา ซึ่งอาศัยความร่วมมือ มิตรภาพสัมพันธภาพที่เท่าเทียมกัน ให้เกิดความกลมเกลียว
สมานฉันท์ ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง โดยใช้วิธีการสื่อสารท าความเข้ าใจในเวที
ส่งเสริมการเกษตรภายใต้ เป้าหมาย กฎกติกา ข้อสรุป และบันทึกผลที่เป็นมติของชุมชน นักส่งเสริมการเกษตร
สามารถใช้วิธีการนี้ ในช่วงเริ่มต้นของการท างานส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน เพ่ือเป็นการท า
ความเข้าใจและก าหนดแนวทางการด าเนินของชุมชน 

 ๒) การทัศนศึกษาดูงาน  (Study Tour or Field Trips) การศึกษาดูงานจะท าให้เกษตรกรที่เข้าร่วมท า
กิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ได้เห็น เรียนรู้และได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่  ๆ ด้วยตา
ตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ต่างสถานที่ออกไป เป็นการเพ่ิมประสบการณ์ ช่วยสร้างความตื่นตัวเสริมสร้างความ
สามัคคี ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจในกลุ่มที่ได้ไปทัศนศึกษาดูงานทั้งระหว่างเกษตรกรด้วยกันและเจ้าหน้าที่  
ส่วนเรื่องที่จะไปศึกษาดูงานขึ้นอยู่กับเกษตรกรหรือมติของที่ประชุม ซึ่งจะต้องมีการวางแผนและสรุปผลการเ รียนรู้
ร่วมกัน 

  ๓) การปฏิบัติจริง (Learning by doing) เป็นการให้เกษตรกรลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือสร้างประสบการณ์ 
ในการท างาน ตั้งแต่การเริ่มวางแผน การคิดค านวณต้นทุนในการผลิต การผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
การแปรรูปและถนอมอาหาร การตลาด รวมถึงการประเมินผลจากการท างานว่ามีปัญหาอุปสรรคหรือไม่  

เรื่องท่ี ๓.๒.๒  เครื่องมือในการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

 กระบวนการท างานกับชุมชนของนักส่งเสริมการเกษตร จะต้องใช้เครื่องมือและเทคนิคในการท างาน
หลากหลายรูปแบบตามสถานการณ์ของการเข้าไปท างานในชุมชน ซึ่งเครื่องมือ เทคนิค และเกมส์ต่างๆ เป็นสิ่งที่ใช้
ร่วมกันได้ในการท างานกับชุมชน  เครื่องมือและเทคนิคต่างๆที่จะกล่าวถึงในที่นี้เป็นเพียงบางส่วนทั้งนี้ ยังมีเครื่องมือ
และเทคนิคในการท างานกับชุมชนอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่น าเสนอในส่วนนี้ที่นักส่งเสริมการเกษตร สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานกับชุมชนได้ รวมถึงเครื่องมือที่นักส่งเสริมการเกษตร สามารถพัฒนาและประยุกต์หาเทคนิค 
ด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดที่จะน าเสนอดังนี้ 
    ๑. การระดมสมอง (Brainstorming) 
   ๒. แผนที่ความคิด (Mind Map) 
   ๓. แผนผังก้างปลา (Fishbond Diagram) 
   ๔. วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
   ๕. การเก็บรวบรวมข้อมูล (การสอบถาม /การสัมภาษณ์ /การสังเกต) 
   ๖. แผนที่ชุมชน (Community mapping) 
     ๗. ปฏิทินการปลูกพืช (Crop calendar)  
     ๘. บัตรค า (Card Technique) 
    ๙. การประเมิน (CIPP  Model) 
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 โดยนักส่งเสริมการเกษตรสามารถเลือกใช้เครื่องมือ ในการเข้าไปท างานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร 
ในครัวเรือนและชุมชน เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะงานและบริบทของพ้ืนที่ในแต่ละชุมชนซึ่งจะขออธิบายถึง
ความหมายและวิธีการใช้เครื่องมือแต่ละอย่างดังนี้ 

 ๑) การระดมสมอง (Brainstorming) การระดมสมองถือเป็นเครื่องมือหนึ่งซึ่งน ามาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ นับได้ว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะน ามาซึ่งการพัฒนาแนวคิดไปสู่รูปแบบอ่ืนๆ โดยเทคนิคนี้จะน าไปสู่องค์
ความรู้ การวางแผนการด าเนินโครงการ การสร้างทีมงานการบริหาร การปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพ  
ในด้านอ่ืนๆ และที่ส าคัญในระหว่างการระดมสมองนั้น ความคิดหนึ่ง จะก่อให้เกิดอีกหนึ่งความคิดเสมอ  การระดม
สมอง คือ การแสดงความคิดร่วมกันระหว่างสมาชิกเพ่ือเป็นแนวทางที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหา หรือเป็นการคิด 
ที่ไร้แบบแผน 

 ๒) แผนที่ความคิด (Mind Map) แผนที่ความคิดเป็นเครื่องมือในการจัดระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
และเรียบง่ายที่สุด ด้วยการถ่ายทอดความคิด หรือข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ในสมองลงกระดาษ โดยการใช้ภาพ สี เส้น และ
การโยงใยแทนการจดย่อแบบเดิมที่เป็นบรรทัดๆ เรียงจากบนลงล่าง ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากจะเห็น
เป็นภาพรวมและเปิดโอกาสให้สมองเชื่อมโยงข้อมูลหรือความคิดต่างๆเข้าหากันได้ง่าย นักส่งเสริมการเกษตรสามารถ
ใช้แผนที่ความคิดจัดระบบการท างานและการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงด้าน
อาหารในครัวเรือนและชุมชน ได้ในทุกขั้นตอน 

 ๓) แผนผังก้างปลา (Fishbond Diagram)เป็นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากับสาเหตุ
ทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น ใช้แผนผังก้างปลาเมื่อต้องการค้นหาสาเหตุของปัญหาใดปัญหาหนึ่งใน
การท างานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

 ๔) วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) หลักการส าคัญของ SWOT  Analysis ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจ
จากสภาพแวดล้อม ๒ ด้าน สภาพแวดล้อมภายในชุมชนเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ คือจุดแข็งกับจุดอ่อน และสภาพแวดล้อม
ภายนอกชุมชนเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ คือ โอกาสกับอุปสรรค  การวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยจะให้ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้น ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ในการวางแผนการด าเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน
และชุมชน ที่เหมาะสมต่อชุมชน 

 ๕) การเก็บรวบรวมข้อมู ล  (การสอบถาม /การสัมภาษณ์  /การสั งเกต)การสร้างแบบสอบถาม
(QuestionnaireConstruction) ก ารสั มภ าษ ณ์ ( Interview) และการสั ง เกต  (Observation) เป็ น เครื่ อ งมื อ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งการใช้เครื่องมือแต่ละประเภทนั้นขึ้นกับวัตถุประสงค์ บุคคลเป้าหมาย และวิธีการเก็บ
ข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าเร็จที่จะน าไปพัฒนาต่อยอด และพัฒนางานส่งเสริมความ
มั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ในด้านต่างๆได้ 

 ๖) แผนที่ชุมชน (Community mapping)แผนที่ (Map) คือสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน เพื่อแสดงลักษณะของพ้ืนผิว
และสิ่งต่างๆ บนผิวโลก ทั้งที่เป็นธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น โดยแสดงลงบนผิวราบด้วยการย่อขนาดและใช้
สัญลักษณ์แทน การท าแผนที่ชุมชน (Community mapping)เป็นการย่อพ้ืนที่ในชุมชนนั้นๆ และมีการใช้สีสัญลักษณ์
ในการแทนรายละเอียดต่างๆ เช่น สีน้ าเงินใช้แทนแหล่งน้ า สีเขียวใช้แทนต้นพันธุ์ไม้ สีแดงและสีด าใช้แทนสีที่มนุษย์
สร้างขึ้น สีน้ าตาลใช้แทนเส้นชั้นความสูง สัญลักษณ์ที่ก าหนดขึ้นพิเศษไม่จ ากัดสีการท าแผนที่ชุมชน (Community 
mapping) จะช่วยให้เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน เห็นภาพใน
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พ้ืนที่ความอุดมสมบูรณ์และความขาดแคลนของอาหารในพ้ืนที่และจะเป็นข้อมูลในการช่วยวิเคราะห์และก าหนด
แนวทางและรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาได้ 

 ๗) ปฏิทินการปลูกพืช  (Crop calendar) ปฏิทินการปลูกพืชเป็นแผนภาพที่ใช้ช่วงเวลารายเดือนเป็นหลัก ใน
การแสดงรายละเอียดของการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ทางการเกษตร ซึ่งแสดงถึงความต้องการปัจจัยการผลิตในแต่ละ
ช่วงเวลา เช่น ปริมาณน้ าฝน แรงงาน การใช้น้ า นอกจากนี้ยังสามารถแสดงราคาปัจจัยการผลิตในแต่ละช่วงเวลาได้อีก
ด้วย การท าปฏิทินการเกษตรในชุมชนนั้นเป็นขั้นตอนส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมโดยเน้น
เกษตรกรเป็นศูนย์กลาง เป็นการท าความรู้จักและเข้าใจพ้ืนที่ของตนได้อย่างถ่องแท้  โดยมีคนในชุมชนเป็นผู้บอก
กล่าว ท าให้คนในชุมชนและคนภายนอกได้เรียนรู้ร่วมกันและได้ตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ ทราบถึง
ปัญหาของตนเองได้อย่างลึกซึ้ง โดยข้อมูลที่จะใช้ในการท าปฏิทินการเกษตรในชุมชนประกอบด้วย ๔ ด้านหลัก คือ 
ด้านกายภาพ  ชีวภาพ  ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ  

 ๘) บัตรค า (Card Technique) บัตรค า เป็นกระดาษแผ่นเล็กๆ ตอบค าถามสั้นๆ เช่น คาดหวังอะไร วิธีที่เคย
ใช้ได้ผลดีที่สุดคืออะไร ฯลฯ บัตรค าเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ใช้ ในการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้เรียนรู้ที่
ส าคัญยิ่งชนิดหนึ่ง โดยให้ผู้เรียนรู้เขียนความส าคัญของข้อมูลความคิดเห็น มักใช้รวบรวมปัญหาเพ่ือน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์เหตุและผลของปัญหา เป็นการเขียนปัญหาโดยไม่ต้องใส่ชื่อผู้เขียน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้ทุกคนมีส่วน
ร่วมอย่างเท่าเทียมกัน ช่วยให้ผู้เรียนรู้น าเสนอข้อมูลของตนไปพร้อมๆกับรับทราบความคิดเห็นของผู้อ่ืน อีกทั้งยังช่วย
กระตุ้นให้คนที่ ไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าบอกความคิดตรงๆ หรือพูดไม่ เก่งได้มี โอกาสแสดงความคิดเห็น  
 ๙) การประเมิน CIPP Model เป็นรูปแบบการประเมินที่พัฒนาและประยุกต์ใช้ในรูปแบบการประเมิน CIPP 
Model ประกอบด้วยส่วนส าคัญที่สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการประเมิน ๔ ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม  
ด้านปัจจัยด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการประเมินและรายละเอียดการประเมิน 
ดังต่อไปนี้ ๑. การประเมินสภาวะแวดล้อม ๒. ประเมินผลด้านปัจจัย ๓. ประเมินกระบวนการ ๔.ประเมินผลลัพธ์ 

 
ตอนที่ 3.3 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
 
เรื่องที่ 3.2.3 การติดตามการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
 1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผล  (Monitoring and Evaluation) เป็นค าที่มักจะใช้ควบคู่กัน การติดตาม 
และประเมินผลจะช่วยให้ผู้บริหารทราบว่าการด าเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่  มีความก้าวหน้า มีปัญหาอุปสรรค
หรือไม ่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะได้แก้ไขหาอุปสรรคเหล่านั้น และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป 
  การติดตามและประเมินผล ช่วยให้ทราบว่า โครงการที่ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการ
มากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติดตามและประเมินผลจะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จ 
จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  ช่วยให้การบริหารแผนงานและโครงการมี
ประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหารแผนงานและโครงการที่ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติตาม
แผน (Implementation) การควบคุม (Control) และการประเมินผล (Evaluation) มีความส าคัญเท่ากันทุกส่วน 
ถ้าขาดส่วนหนึ่งส่วนใด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดขาดประสิทธิภาพก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารแผนงาน
และโครงการทั้งหมด 
 2. ความหมายของการติดตามและประเมินโครงการ 
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 การติดตาม (Monitoring) โครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Input) 
การด าเนินงาน (Process) และผลการด าเนินงาน (Output) เกี่ยวกับโครงการ เพ่ื อเป็นขอมูลยอนกลับ  
(Feedback System) ส าหรับการก ากับ ทบทวน และ แกไขปัญหาขณะด าเนินโครงการ    
  การประเมิน (Evaluation) โครงการ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและตัดสิน  คุณค่า (Value 
Judgement) เกี่ยวกับปัจจัยน าเขา การด าเนินงาน และผลการด าเนินโครงการ เพ่ือ เป็นสารสนเทศส าหรับการ
ปรับปรุงการด าเนินโครงการ สรุปผลส าเร็จของโครงการและพัฒนาโครงการตอไป   
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
 การด าเนินการโครงการใด ๆ ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน ๓ ส่วน คือ 

๑. การวางแผน (Planning หรือ Project Design) 
เป็นการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์อันจะน าไปสู่การก าหนดรายละเอียดในแต่ละส่วน
โครงการ ได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายแนวทางการด าเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๒. การด าเนินงาน/การปฏิบัติตามแผน (Implementation) 
เป็นขั้นตอนการบริหารงานเพ่ือด าเนินกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในส่วนของการวางแผน  เป็นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรให้ไปสู่เป้าหมายของโครงการ 

๓. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 
เป็นขั้นตอนที่มีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินโครงการ เพราะเป็นการติดตามก ากับการด าเนินการของโครงการ  
เพ่ือปรับปรุงและตรวจสอบผลส าเร็จของโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 วงจรการด าเนินงานโครงการ 
 วงจรการด า เนิ น โครงการ นั้ น  การติ ดตามและประเมิน ผลผลนั บ เป นองคประกอบส าคัญ 
ตอประสิทธิภาพของการด าเนินงานและผลส าเร็จของโครงการและเปนกระบวนการหนึ่งของการ บริหารที่มี
ความส าคัญไมยิ่งหยอนไปกวากระบวนการวางแผน (Planning) และการปฏิบัติตามแผน (Monitoring) และการ
ประเมินผล (Evaluation) จะสามารถบงบอกถึงความกาวหนา ปญหา อุปสรรค ผลส าเร็จ และผลกระทบจากการ
ด าเนินงาน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการก ากับ เรงรัด และ ปรับปรุง/ ยุติการด าเนินการ หรือเปนขอมูลในการพัฒนา
งานตอไป   

3. หลักการติดตามโครงการ 
 การติดตาม  (Monitoring) เปนกระบวนการในการบริหารงาน เพ่ือตรวจสอบการ ด าเนินงานที่จะชวยให
ระบบการวางแผนและการบริหารงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าประสงค ที่ก าหนดไว โดยรวบรวมข้อมูลตาม
ระบบงาน เช่น เป้าหมาย วิธีการ ผลการปฏิบัติงาน แลวน ามาวิเคราะห เพ่ือ น าไปใชประโยชนในการปรับปรุงแกไข 

(Planning) 

การติดตามและประเมินผล 

การด าเนินงาน/การปฏิบัติตาม
แผน 

(Implementation) 

 

การติดตามและประเมินผล 

(Monitoring and Evaluation) 
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และเพ่ือใหไดผลงานเปนไปตามเปาหมายที่ก าหนดไว การติดตามเปนวิธีการในการเรงรัดตรวจสอบการด าเนินงาน/
โครงการ ใหด าเนินงาน แลวเสร็จตามเวลา และการติดตามผลนั้นจะตองด าเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง
ตลอดห้วงเวลา การด าเนินงาน/โครงการ อาจจะติดตามผลประจ าทุก เดือน ๑ เดือน ๓ เดือน หรือตามความ
เหมาะสมใน การเรงรัดงาน เปนตน ความส าคัญการติดตามผลจะมุงเนนขอมูลที่มีความส าคัญของโครงการ ดังนี้   
   ๑.  ผลการปฏิบัติงาน (ของผูรับผิดชอบ) หรือกิจกรรมเพ่ือใชตรวจสอบดูวาไดปฏิบัติ ตามระยะเวลาที่แผน
ไดก าหนดไวหรือไม รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน    
  ๒.  ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากร (Input) เพ่ือตรวจสอบดูวาโครงการ ไดรับปจจัย หรือทรัพยากรทั้ง 
ดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไวหรือไม    
  ๓.  ผลการด าเนินงาน (Outputs) เพ่ือตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมาย ที่ก าหนดไวหรือไมเพียงใด 
มีปญหาอุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานแผนงานและข้ันปฏิบัติงาน  

4. วัตถุประสงคการติดตามโครงการ 
4.๑ เพ่ือใหการด าเนินงานเปนไปตามแผน 
4.๒ เพ่ือใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางการด าเนินงาน 
4.๓ เพ่ือหาแนวทางแกไข ปรับปรุง การด าเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่ก าหนด  

 5. วิธีการติดตามโครงการ 
 การติดตามเปนการเก็บและรวบรวมขอมูลซึ่งโดยทั่วไปกระท าไดหลายวิธี เชน เก็บและรวบรวมขอมูลจาก 
ผูด าเนินงานโดยตรง/การสอบถามผูด าเนินโครงการ หรือผูใหด าเนินการจัดสงขอมูล ตามแบบสอบถาม/แบบ
รายงาน หรือด าเนินการทั้ง ๒ วิธี ควบคูไปกับการไปดูสถานที่ปฏิบัติการหลังจากเก็บและรวบรวมขอมูลไดแลว  
จะน ามาประมวลวิเคราะหเปรียบเทียบ ผลงานกับเปาหมาย เพ่ือประเมินความกาวหนาวาผลงานไดผลประการใด 
มีปญหาอุปสรรคหรือไม หากมีปญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในขั้นตอนใด กลาวคือ ขั้นตอนการวางแผน (Planning) หรือ
ขั้นตอน การปฏิบัติงานตามแผน (Implementation) จะไดน ามาใชประโยชนหรือน าไปปรับปรุงแกไขจัดท า  
รายงานเปนระบบและตอเนื่อง  

6. ขั้นตอนการติดตามโครงการ 
การติดตามโครงการจะมีขั้นตอนใหญ ๆ เชนเดียวกับขั้นตอนการด าเนินงานอ่ืน ๆ ทั่วไป คือ ขั้นตอนการวางแผน, 
ปฏิบัติ และสรุปหรือวินิจฉัย ซึ่งแตละขั้นตอนดังกลาวอาจแยกยอย ดังนี้คือ ขั้นตอนการวางแผนอาจประกอบดวย 
การก าหนดวัตถุประสงค, ก าหนดขอบเขต, ก าหนด และ/หรือสรางตัวชี้วัดความกาวหนาของการด าเนินโครงการ 
และก าหนดแหลงรวมทั้งวิธีการเก็บ ขอมูล ขั้นตอนปฏิบัติอาจประกอบดวย การเก็บรวบรวมขอมูล, วิเคราะหขอมูล, 
รายงานผล และ ก าหนดหรือเสนอแนะแนวทางแกไข ขั้นสุดทาย คือ ขั้นตอนสรุปหรือวินิจฉัยนั้น อาจประกอบดวย 
การสรุปรายงานผลการติดตามงาน ในที่นี้จึงแบงขั้นตอนออกเป็น ๖ ขัน้ตอน คือ 
 ๑. การก าหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตาม การติดตามโครงการเริ่ม ด าเนินการศึกษาและ
รวบรวมขอมูลของโครงการที่จะติดตาม วามีวัตถุประสงคหลักอะไร มีการก าหนดการติดตามหรือประเมินไวหรือไม 
ถาก าหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวาผูใช
ผลตองการน าผลไปใชประโยชนอยางไร เมื่อใด ขอมูลหลัก ๆ ที่ตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลเปนทางการ
หรือเปนลายลักษณอักษรหรือไม มี ขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีการ
สัมภาษณและ/หรือสังเกต แลวน าผลที่ไดมาก าหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม    
 ๒. วางแผนติดตาม น าวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามงานจาก ขอ ๑ มาวิเคราะห แลวเขียนราย
ละเอียด ซึ่งประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม แหลงขอมูล, เวลาที่เก็บขอมูล, วิธีการเก็บ
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รวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสราง เครื่องมือซึ่งสวนใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือ
แบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ    
 ๓. ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผน เปนการด าเนินการตามที่ระบุไว ขอ ๒ ซึ่งสิ่ง ส าคัญที่ตองการในขั้นนี้ 
คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนไวดีและไดขอมูลที่มีคุณภาพ เพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณได้ 
นอย ก็ตองติดตามเพ่ิมเติมจนกวาจะไดครบขั้นตอนตามที่ก าหนดไว ตามแผน     
 ๔. การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามที่ก าหนด ไวแตละขอ โดยอาจใช
วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชน การแจงนับ, คารอยละ, คาเฉลี่ย, คาเบี่ยงเบน มาตรฐาน เปนตน หรืออาจใชการ 
วิเคราะหแบบ Matrix, การพรรณนาเปรียบเทียบ หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม    
 ๕.  รายงานผล เปนการรายงานใหผูเกี่ยวของทราบโดยรายงานตามแบบที่ก าหนดไว ตามแผน ทั้งนี้  
การรายงานผลการติดตามงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ไดตามความ เหมาะสมของผูใช ส าหรับ
โครงการขนาดใหญและมีความส าคัญมาก ในการรายงานผลการติดตาม โครงการอาจเขียนเปนรายงานเชิงเทคนิค
ซึ่งประกอบดวย บทคัดยอหรือบทสรุป ส าหรับผูบริหาร บทน าซึ่งประกอบดวย ความเปนมาของโครงการที่จะ
ติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการติดตาม ตอมาจะเปนบทที่ ๑ ระเบียบวิธีการ
ติดตามงานจะประกอบดวย ขอบเขตการติดตาม ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล  
การวิเคราะหขอมูล แบบการรายงานผล บทที่ ๒ ผลการวิเคราะหขอมูล จะวิเคราะหตามวัตถุประสงคการติดตาม
แตละขอ เกี่ยวกับประเด็นที่จะวิเคราะห และผลที่ไดรับจากการติดตาม บทที่  ๓ สรุปและ ขอเสนอแนะ  
จะประกอบดวย สรุปผลการติดตามวัตถุประสงคแตละขอ และขอเสนอแนะใน การปรับปรุงโครงการ และสวน 
สุดทาย คือ บรรณานุกรม (ถามี) และภาคผนวก อยางไรก็ตาม เนื้อหาดังกลาวไมไดก าหนดตายตัวแตอยางใด  
เปนเพียงแนวทางกวาง ๆ เทานั้น ผูติดตามผล สามารถปรับใชไดตามความเหมาะสม 
 ๖. การวินิจฉัยสั่งการ  หลังจากผูเกี่ยวของหรือผูมีอ านาจไดรับรายงานสรุปแลวจะ วินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก
ไขปญหาที่ไดจากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอตามรายงานก็ ไดตามความเหมาะสม  
 
7. ประโยชนของการติดตามโครงการ 
 การติดตามมีประโยชนที่ส าคัญที่สุด คือ การน าไปใชแกปญหาตาง ๆ ระหวางด าเนิน โครงการ รองลงมา 
คือ ใชส าหรับวางแผนการจัดโครงการในอนาคต ซึ่งประโยชนตาง ๆ ถาจะ แยกกลาวเปนขอ ๆ แลวมีดังนี้  
 ๑. ทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการด าเนินโครงการ  
 ๒. ทราบขอดี/ขอบกพรอง ตลอดจนปจจัยที่ท าใหการด าเนินโครงการมีปญหาท าให สามารถแกไขไดทุก 
จุดอยางทันทวงที และ/หรือในโอกาสตอไป  
 ๓. ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการ  
 ๔. สามารถเก็บรวบรวม/วิเคราะหขอมลูตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการเพ่ือน าเสนอ ผลการด าเนินโครงการ
ในเชิงสถิติหรือวิทยาศาสตร ท าใหไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจากผูเกี่ยวของ  
 ๕. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผู เกี่ยวของกับโครงการ มีความส านึกตอหนาที่ความ รับผิดชอบ  
และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนคิดคนปรับปรุงโครงการอยางสม่ าเสมอ  
 ๖. ผูบริหารระดับตาง ๆ ของโครงการสามารถวินิจฉัย/สั่งการไดอยางรัดกุมมีเหตุผล  
 ๗. สรางสัมพันธภาพอันดีระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงานของโครงการ ตลอดจนผูเกี่ยวของ  
 ๘. เปนขวัญ/ก าลังใจตอผูปฏิบัติ  
 ๙. เปนสารสนเทศส าหรับการประเมินผล 
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เรื่องท่ี 3.3.2 การประเมินผลการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
1. หลักการประเมินผลโครงการ 
 การประเมินผล (Evaluation) เปนกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลของการ
ด าเนินโครงการ และพิจารณาบงชี้ใหทราบถึงจุดเดนหรือจุดดอย ของโครงการอยางมีระบบ แลวตัดสินใจ 
วาจะปรับปรุงแกไขโครงการ เพ่ือการด าเนินงานตอไป หรือจะยุติการด าเนินงาน การประเมินผลโครงการ 
อยางมีระบบ ยอมจะมีสวนชวยใหผูบริหารโครงการไดตระหนัก ถึงคุณภาพของโครงการที่ก าหนดไววา จะสามารถ
ใหมีความถูกตองและเหมาะสม ซึ่งจะตองสงผลใหโครงการนั้นด าเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุ 
วัตถุประสงคที่ก าหนดไว วัตถุประสงคการประเมินโครงการ เนื่องจากการประเมินผลเปนการหาแนวทางในการ
ตัดสินใจโดยไมมีเปาหมายเพ่ือการ คนหาความรูอยางการวิจัยแตงจะมุงคนหาสิ่งที่ โครงการไดด าเนินการ 
ไปแลววาสิ่งใดควรด าเนินการ ตอไปตามวัตถุประสงคของโครงการ หรือศึกษาระหวางด าเนินโครงการนั้น 
มีปญหาใดวาควรปรับปรุง เพ่ือการบรรลุเปาหมายของโครงการ ซึ่งอาจจะพิจารณาเกี่ยวกับการประเมินผลได ดังนี้    
  ๑. การประเมินเปนเครื่องมือในการบริหารและการวางแผนอยางหนึ่งที่จะชวย ตอบสนองตอภารกิจ 
ความตองการของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้นมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล    
  ๒.  เพ่ือทราบความกาวหนา สภาพ ผลการด าเนินงาน ตลอดจนปญหาอุปสรรค     
 ๓. เพ่ือเปนขอมูลส าหรับเรงรัด ปรับปรุงแกไขขอบกพรองของการด าเนินงาน โครงการ ยกเลิกโครงการ  
ที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจ าเปน    
  ๔.  เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณ    
  ๕.  เปนความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับที่จะตองผลักดันใหการด าเนินงาน/ โครงการ หรือแผนงาน 
ตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมี สวนเกี่ยวของ ประชาชนหรือ
สังคมสวนรวมมากที่สุดการประเมินโครงการมีหลักการส าคัญอยางไรบางนั้นจ าเปนตองพิจารณาจาก ความหมาย
และความส าคัญของการประเมินเปนส าคัญ ดังนี้    
  การประเมิน  (Evaluation) หมายถึ ง กระบวนการตัดสินคุณ คาของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งตามตั วชี้ วัด  
โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานที่ก าหนดไว ดังนั้น การประเมินโครงการจึง หมายถึงการตัดสินคุณคา
ของโครงการ โดยเก็บขอมูลจากตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น และน าขอมูลมาเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐาน เพื่อแสดง
ถึงความส าเร็จของโครงการ จากความหมายดังกลาว จะเห็นไดวา การประเมินจะตองเกี่ยวของกับค า ๓ ค า คือ 
ตัวชี้วัด เกณฑ และมาตรฐาน ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน จึงขออธิบายความหมายของค าทั้ง ๓ ค า ดังนี้  
   ตัวชี้วัด (Key performance Indication: KPI) หมายถึงตัวประกอบ ตัวแปร หรือคาที่สังเกตไดซึ่งใช้ 
บงบอกถึงสถานภาพหรือสะทอนลักษณะหรือผลของการด าเนินงาน   
  เกณฑ (Criteria) หมายถึง ระดับท่ีแสดงถึงความส าเร็จของการด าเนินงานหรือผลที่ไดรับ     
 มาตรฐาน (Standard) หมายถึง ระดับการปฏิบัติที่แสดงถึงความส าเร็จอันเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป ตัวอยาง  
การประเมินผลผลิตของโครงการโดยตรง (Output Evaluation) ซึ่งเปนผลที่เกิดขึ้นโดยตรงทันทีจากโครงการ 
สามารถพิจารณาการบรรลุผลเบื้องตนไดจาก ตัวชี้วัดในเรื่องเวลา งบประมาณที่ใช สัดสวนของงานที่ท าเสร็จ และ
สัดสวนพื้นที่ท่ีไดรับผล โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ ดังนี้  

2. ประเด็นการประเมิน 
 ตัวชี้วัด เกณฑ  

๑. เวลาที่เสร็จ งานเสร็จกอนเวลาหรือทันเวลาที่ก าหนด  
๒. งบประมาณท่ีใช้งบประมาณท่ีใชจริงนอยกวาหรือเทากับงบประมาณที่ไดรับ  
๓. สัดสวนของงานที่ท าเสร็จ งานเสร็จ ๑๐๐ % ตามเปาหมาย การบรรลุผลเบื้องตนของ โครงการ  
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๔. สัดสวนพ้ืนที่ที่ไดรับผลพ้ืนที่เปาหมายไดรับผลอยางนอย ๙๐ % ความส าคัญของการประเมิน ในการ
ด าเนินโครงการ จ าเปนอยางยิ่งที่ทุกฝายที่เกี่ยวของกับโครงการจะตองทราบถึง ความเปนไปได ความพรอม 
ความกาวหนาและความส าเร็จของโครงการ ดังนั้น ขอมูลที่ไดจากการประเมิน จะชวยตอบค าถามตาง ๆ ได ถาการ
ด าเนินงานปราศจากการประเมิน ผูปฏิบัติจะไมทราบถึง ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ความพรอม ความเหมาะสม
ของการด าเนินงานและเมื่อสิ้นสุดการ ด าเนินงานก็จะไมทราบวาผลการด าเนินงานเปนอยางไรบาง ควรยกเลิก หรือ
ปรับหรือขยายโครงการ หรือไม อยางไร ทั้งนี้เพราะไมมีสารสนเทศจากการประเมินมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจ
นั่นเอง ดังนั้น สารสนเทศที่ไดจากการประเมินจึงเปนสารสนเทศที่มีความส าคัญตอการตัดสินใจ ของผูบริหาร 
หรือผูมีอ านาจในการตัดสินใจ ผูประเมินจึงมีบทบาทส าคัญในการน าเสนอผลการประเมิน ในลักษณะที่เหมาะสม
กับผูใชผลการประเมินแตละกลุม     

3. ประเภทของการประเมิน สามารถแบงได เปน ๒ กลมุใหญ ดังนี้  
   3.๑ แบงตามวัตถุประสงคการประเมิน แบงไดเปน ๒ ประเภท คือ   
 3.๑.๑ การประเมินความกาวหนา (Formative Evaluation) เพ่ือการปรับปรุง เปนส าคัญ ซึ่งมักจะใช
ประเมินผลระหวางการวางแผนหรือระหวางด าเนินโครงการ ผลที่ไดจาก Formative Evaluation จะชวยตั้งวัตถุ
ประสงคของโครงการใหเปนไปตามเปาหมายที่แทจริง และจะชวยตรวจสอบความกาวหนาโครงการวาด าเนินการ 
ไดผลอยางไร 
  3.๑.๒ การประเมินผลสรุปของโครงการ (Summative Evaluation) เปนการประเมินเมื่อสิ้นสุด
โครงการ เพ่ือน าผลไปประกอบการตัดสินใจ วาโครงการไดบรรลุเปาหมายหรือไมอยางไร ตลอดจนรายงานถึงสภาพ
โครงการวาประสบผลส าเร็จหรือลมเหลวเพียงใด ควรจะ ปรับปรุง แกไข สานตอหรือยกเลิกโครงการ โดยแบงตาม 
ชวงเวลาของการประเมิน  ดังนี้   
  1) การประเมินความตองการจ าเปน (Needs Assessment) เปนการประเมินความตองการ
จ าเปนของโครงการในเบื้องตนกอนที่จะจัดท าโครงการใด ๆ เปนการประเมินที่มีประโยชน ตอการวางนโยบาย 
และการวางแผนเพื่อใหไดแนวคิดของการจัดท าโครงการที่สามารถสนองตอบความตองการของกลุมเปาหมายได  
        ๒) การประเมินความเปนไปได (Feasibility Study) เปนการประเมิน เพ่ือพิจารณาความ 
เปนไปไดของโครงการที่จะด าเนินการศึกษาวิเคราะหถึงปจจัย/เงื่อนไขที่จ าเปนตอ ความส าเร็จของโครงการ  
ซึ่งมักจะประเมินในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหาร 
 ๒) การประเมินปจจัยน าเขา (Input Evaluation) เปนการประเมินสิ่งที่ ปอนเขาสูโครงการ 
วา มีความเหมาะสมเพียงใดกอนที่จะเริ่มโครงการ สิ่งที่ปอนเขา เชน คน วัตถุดิบ อุปกรณ เครื่องมือและ
งบประมาณ เปนตน                     
 4) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินกระบวนการด าเนินการ
ที่ก าหนด ท าการประเมินในขณะที่โครงการก าลังเดินการอยู่ โดยใช ผลการประเมินเพ่ือปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ซึ่งมีลักษณะครอบคลุมการ ประเมินความกาวหนา (Formative Evaluation) ของ
โครงการ     
 5) การประเมินผลผลิต (Output /Product Evaluation) เปนการประเมินผล ที่ ไดจาก
โครงการโดยตรงและเปนผลที่คาดหวังจากโครงการวาผลที่ไดเปนไปตามวัตถุประสงค/ เปาหมายของโครงการ 
มากนอยเพียงใด     
  ๖) การประเมินผลกระทบ (Outcome/ Impact Evaluation) เปนการประเมินผลที่ไดจากผล
ของโครงการทั้งที่คาดหวังและไมไดคาดหวังซึ่งเปนผลบวกและผลลบ เพ่ือน าผล ไปประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงการ เชน การยกเลิก หรือด าเนินโครงการตอไป  
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4. ขั้นตอนการประเมิน 
 ในการประเมินแตละครั้งผูประเมินจ าเปนตองด าเนินงานตามขั้นตอนการประเมินผลดังตอไปนี้  
 4.๑ การวิเคราะหโครงการที่จะประเมิน เปนการศึกษารายละเอียดของโครงการและ ความสัมพันธ  
ระหวางสวนตาง ๆ ของโครงการที่จะประเมิน เพ่ือใหผูประเมินเกิดความรูและความเขาใจ โครงการ ตั้งแตหลักการ
และเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงค วิธีด าเนินการ การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล จนถึงผลของโครงการ  
การวิเคราะหโครงการอยางละเอียดรอบคอบจะเปนสวนส าคัญที่ท าใหผูประเมินเกิดแนวคิดตาง ๆ ที่จะน าไปสูการ
ก าหนดประเด็นของการประเมินได ดังนั้น การวิเคราะหโครงการที่จะประเมินจึงเปนขั้นตอนที่ส าคัญอยางยิ่ง 
ในขั้นตอนแรกของการประเมิน  

  4.๒ การศึกษารูปแบบของการประเมิน ผูประเมินตองมีความรูเกี่ยวกับรูปแบบ ของการประเมิน (Model) 
แบบตาง ๆ อยางกวางขวาง รูปแบบการประเมินแตละแบบจะไดมาจาก แนวความคิดของผูพัฒนารูปแบบ 
แตละบุคคล และการศึกษารูปแบบการประเมินหลาย ๆ แบบนั้น จะท าใหผูประเมินไดเห็นทางเลือกที่หลากหลาย 
ที่จะน าไปสูการเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดกับโครงการที่จะประเมิน แตโดยสวนใหญโครงการแตละโครงการ 
ไมสามารถประเมินโดยใชรูปแบบใดรูปแบบ หนึ่งอยางเดียวเสมอไป ผูประเมินจึงใชการผสมผสานหลาย ๆ รูปแบบ 
เพ่ือใหผลประเมินสมบูรณ ที่สุดเทาที่จะท าได้ 
   4.๓ การก าหนดประเด็นของการประเมิน ผูประเมินตองก าหนดประเด็นการ ประเมินอยางเหมาะสม 
เพ่ือจะน าไปสูการก าหนดรายละเอียดในขั้นตอนตอไป อยางสมบูรณตาม ประเด็นที่ก าหนด  ผูประเมินสามารถ
ก าหนดประเด็นของการประเมินไดจากการวิเคราะหโครงการ ที่จะประเมิน (ขั้นตอนที่ ๑) ผสมผสานกับการศึกษา
รูปแบบของการประเมิน (ขั้นตอนที่ ๒ ) ทั้งนี้  ผู ประเมินจะตองค านึงถึงความตองการของผูใชผลประเมิน 
ซึ่งอาจจะเปนผูใหทุน ผูบริหาร ผูมีอ านาจ ตัดสินใจ เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ ฯลฯ เพ่ือใหผลจากการประเมิน 
ประโยชนอยางแทจริง  
  4.๔ การพัฒนาตัวชี้วัดและการก าหนดเกณฑ ในการประเมินสิ่งที่ส าคัญที่จะท าใหเกิดความเชื่อถือในผล
การประเมินไดยอมขึ้นอยูกับคุณภาพของตัวชี้วัด (Indicator) และเกณฑ (Criteria) ดังนั้น ขั้นตอนส าคัญของการ
ประเมินอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือ การพัฒนาตัวชี้วัดและการก าหนดเกณฑที่เหมาะสม ตัวชี้วัดแตละตัวจะไดมาจาก
ประเด็นของการประเมินที่ผูประเมินไดก าหนดไวใน ขั้นตอนที่ ๓ ผูประเมินตองตองหาตัวชี้วัดที่สามารถแสดง
ประสิทธิภาพของแตละประเด็นใหชัดเจนที่สุด ซึ่งสามารถสังเกตหรือวัดได เพ่ือเปนเกณฑตัดสินไดวาผลการ
ด าเนินงานของโครงการที่พิจารณาจาก ตัวชี้วัดแตละตัวนั้นประสบความส าเร็จเปนไปตามเกณฑมากนอยเพียงใด  
  4.๕ การออกแบบประเมิน หลังจากที่ไดก าหนดประเด็นของการประเมิน ตัวชี้วัด/เกณฑ ที่เหมาะสมแลว 
เริ่มออกแบบประเมินได เริ่มตั้งแตการผสมผสานความคิดทั้งหมดเปน รูปแบบการประเมินที่เลือกใชใหเหมาะสมกับ
โครงการที่จะประเมิน การก าหนดวิธีการประเมิน การสุม ตัวอยาง ตัวชี้วัดและเกณฑที่จะใช แหลงขอมูลที่ตองการ 
เครื่องมือที่ใช และการวิเคราะหขอมูล การออกแบบ การประเมินจึงเปนเสมือนแนวทางการประเมินที่ผูประเมินได
เตรียมการออกแบบไวส าหรับ แตละโครงการ 
  4.๖ การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ขั้นตอนนี้จะสอดคลอง กับขั้นตอนการเก็บรวบรวม 
ขอมูล กลาวคือ ถาผูประเมินเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลวิธีใด เครื่องมือ ที่ใชตองสอดคลองกับวิธีการนั้น  
เชน ถาใชวิธีการสอบ เครื่องมือที่ใช คือแบบสอบ ถาใชวิธีการสอบถาม เครื่องมือที่ใชก็คือ แบบสอบถาม ผูประเมิน
จ าเปนตองมีความรูในเรื่องการสรางเครื่องมือแตละชนิดให มีคุณภาพ เพราะผลการประเมินจะเชื่อถือไดมากนอย
เพียงใดยอมข้ึนกับเครื่องมือที่มีคุณภาพเปนส าคัญ 
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   4.๗ การเก็บรวบรวมขอมูล หลังจากไดออกแบบประเมินไวแลว ผูประเมินตองลงมือเก็บรวบรวม 
ขอมูลตามที่ตองการ โดยอาจจะใชวิธีการหลาย ๆ อยางเชน การสอบ การ สังเกต การสัมภาษณ การสอบถาม  
ซ่ึงการเลือกใชวิธีการใดยอมข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน และลักษณะขอมูลที่ตองการเปนส าคัญ      
   4.๘ การวิเคราะหขอมูล เมื่อผูประเมินเก็บรวบรวมขอมูลที่ตองการไดแลว ผูประเมินตองท าการ 
วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการทางสถิติที่ เหมาะสมเพ่ือให ไดผลออกมาตาม วัตถุประสงคของการประเมิน                  
   4.๙ การตัดสินผลการด าเนินงาน สรุปผล และอภิปรายการประเมิน หลังจากไดผลการวิเคราะห์ 
คาสถิติแลว ผูประเมินจ าเปนตองตัดสินวาโครงการดังกลาวด าเนินการอยางมีประสิทธิภาพเพียงโดยพิจารณา 
ทั้งผลผลิต (Output /Product) และผลลัพธ (Outcome/Impact) จากนั้นผูประเมินจะตองสรุปผลการประเมิน 
ใหเห็นภาพรวมทั้งหมด และเพ่ือใหเกิดแนวความคิดเชิง สรางสรรค ผูประเมินจ าเปนตองอภิปรายผลการประเมิน 
ดวย เพื่อจะไดทราบเหตุผลตาง ๆ ที่เกิดผล การประเมินดังเชนที่ปรากฏ 

4.๑๐ การเขียนรายงานการประเมิน เมื่อการประเมินไดเสร็จสิ้น ผูประเมินตอง เขียนรายงานการประเมิน 
โดยน าเสนอการด าเนินการประเมินโครงการทุกขั้นตอน เพ่ือใหผู อ่ืนไดรับ ทราบและเขาใจการประเมิน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารและผูมีอ านาจในการตัดสินใจ เทคนิคการเขียน รายงานการประเมินจึงมีความส าคัญ 
เปนอยางยิ่ง  

 5. ประโยชนของการประเมินโครงการ   
 5.๑ การประเมินผลเปนภารกิจที่ส าคัญของระบบการวางแผนและบริหารแผน/โครงการ เนื่องจากการ
ประเมินโครงการเปนการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่ง ซึ่งด าเนินงานอยางมีระบบ ทั้งปจจัยน าเขา (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลการด าเนินงาน (Outputs) จะไดรับการ ตรวจสอบทุกขั้นตอนและน ามาซึ่งขอมูล 
ที่จ าเปนอันเปนขอมูลยอนกลับที่จะน ามาใชปรับปรุงการ ด าเนินงาน เพราะนอกจากจะชี้ใหเห็นขอบกพรองของการ
ปฏิบัติงานแลว ยังชี้ใหเห็นผลการ ปฏิบัติงานซึ่งไมสามารถทราบไดจากกระบวนการวางแผน 
 5.๒ เปนเครื่องมือที่จะชวยใหฝายบริหารสามารถปรับปรุงระบบการวางแผนและบริหาร แผนดวยการ 
ใหขอมูลที่ตอเนื่อง ท าใหสามารถปรับสภาพการปฏิบัติใหเขากับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง สามารถควบคุมแผน
และโครงการใหเปนไปตามทศิทางทีก่ าหนดไว    
 5.3 การประเมินชวยใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคาหรือเกิดประโยชน ตอประชาชนเพราะการ
ประเมินโครงการจะตองวิเคราะหทุกสวนของโครงการ ขอมูลหรือปจจัยใดที่ เปนปญหาจะไดรับการปรับปรุงแกไข
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติได หรือใชในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม คุมคา ทรัพยากรทุกชนิดไดรับการจัดสรรใหอยูใน
จ านวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแกการด าเนินงาน 
 
ตอนที่ 3.4 ปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินงานส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
              ปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินงานส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

 การด าเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน จะต้องด าเนินการหลายกิจกรรม เช่น 
การผลิต การปรุงประกอบอาหาร การถนอมอาหาร การจัดเลี้ยง การจัดหา/ส ารองอาหารในภาวะปกติ  
และยามวิกฤต ๖ การใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหาร เป็นต้น การด าเนินงานจะประสบความส าเร็จได้นั้นต้องอาศัย
ปัจจัยหลายอย่าง ทั้งปัจจัยภายในที่เป็นตัวบุคคล เช่น เกษตรกร ผู้น าชุมชน และหน่วยงานภาคี เป็นต้น อีกปัจจัย
หนึ่ง (ปัจจัยภายนอก) เช่น นโยบายภาครัฐ  เจ้าหน้าที่เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงาน เป็นต้น 
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 1.ปัจจัยภายใน  
  1.1 สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงประสงค์และ
ประโยชน์ของการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน เห็นความส าคัญในการเข้ามามีส่วนร่วม เริ่ม
ตั้งแต่ร่วมคิดวางแผนการพัฒนา การด าเนินงานโครงการ 

1.2 สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต้องเป็นผู้ที่ตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างความมั่นคงด้าน
อาหารในครัวเรือนและชุมชน มีความพร้อม ความมุ่งมั่นในการด าเนินกิจกรรม รู้จักคิด วิเคราะห์พ้ืนที่ของตนเอง 
เพ่ือให้เกิดการวางแผนการผลิตอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการผลิตและการบริโภคอาหารที่ต้องตามหลัก
โภชนาการ 
  1.3 คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องมีความอดทน เสียสละ อุทิศเวลา
และมีจิตอาสาในการบริหารจัดการกลุ่มให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ควบคุมก ากับดูแล ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
วางแผนงานโครงการ/กิจกรรรม บริหารงานตามระเบียบข้อบังคับ 
  1.4 การบริหารจัดการทุน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม มีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ ไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 2. ปัจจัยภายนอก 
  2.1 นโยบายของภาครัฐที่ให้ความส าคัญกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการส่งเสริมความมั่นคงด้าน
อาหารในครัวเรือนและชุมชน เพ่ือสร้างแหล่งอาหารที่มีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการของครอบครัวและ
ชุมชน สมาชิกในครัวเรือนและชุมชน มีการใช้ประโยชน์จากอาหารทั้งปริมาณและคุณภาพอย่างเหมาะสม และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของครัวเรือนเกษตรกร 
  2.2 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (เกษตรต าบล เคหกิจเกษตร เกษตรอ าเภอ เกษตรจังหวัด) คือผู้
ทีมีบทบาทส าคัญในการให้ค าปรึกษา แนะแนวทางแก้ไขปัญหาส่งเสริม สนับสนุนความรู้ วิชาการ ข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยีการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ท าให้การด าเนินงานฯ ประสบความส าเร็จได้ ด าเนินการดังนี้ 
 - ชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจถึงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
  - ประเมินสถานการณ์  เมื่อรู้ปัญหาความต้องการของสมาชิกกลุ่มและสภาพชุมชน  
ให้ค าแนะน า 
  - ให้ความรู้และแนะน าในการท าแผนผลิตแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ชุมชน 
การวิเคราะห์ SWOT  
  - ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการท ากิจกรรมการปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์ การถนอมอาหารและการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า   
  - สนับสนุนให้สมาชิกได้รับการถ่ายทอดความรู้ โดยการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เก่ียวกับ
การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 
  - ประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ และภาคีเข้ามาสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
  2.3 การสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ชุมชนและผู้น า ร่วมทั้งหน่วยราชการ ให้การสนับสนุนความรู้
และงบประมาณ  
 - ผู้น าชุมชน คือผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการหรืออีกนัยหนึ่ง คือ ผู้ที่มีอิทธิพลต่อความคิด 
ทัศนคติ พฤติกรรมของคนในชุมชนในการผลิตและการบริโภคอาหาร 
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กล่าวโดยสรุปว่า ปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน
และชุมชน ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยภายใน คือ สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
ถึงประสงค์และประโยชน์ของการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน เห็นความส าคัญในการเข้า
มามีส่วนร่วม เริ่มตั้งแต่ร่วมคิดวางแผนการพัฒนาการด าเนินงานโครงการ ต้องเป็นผู้ที่ตระหนักถึงความส าคัญในการ
สร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน  มีความพร้อม ความมุ่งมั่นในการด าเนินกิจกรรม รู้จักคิด 
วิเคราะห์พ้ืนที่ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการวางแผนการผลิตอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการผลิตและการบริโภค
อาหารที่ต้องตามหลักโภชนาการ คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องมีความอดทน เสียสละ 
อุทิศเวลาและมีจิตอาสาในการบริหารจัดการกลุ่ม ท าให้กลุ่มได้รับการสนับสนุนและยอมรับจากชุมชน และปัจจัย
ภายนอก ซึ่งมาจากนโยบายของภาครัฐที่ให้ความส าคัญกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการส่งเสริมความมั่นคงด้าน
อาหารในครัวเรือนและชุมชน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นที่ปรึกษาในการบริหารงาน และถ่ายทอดความรู้ 
รวมถึงการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง 2 ปัจจัยล้วนส่งเสริมการสร้างความม่ันคงด้าน
อาหารในครัวเรือนและชุมชนเป็นอย่างดี  
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บทที่ 4 

กรณีศึกษาการส่งเสริมความมันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

1. นายพัชญ์ธน  วิกัน 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

2. นางสาวฉัตติญา  พรหมปองสุข 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

3. นางสาวบันดิษฐ  ใสโศก 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
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บทที่ 4 กรณีศึกษาการส่งเสริมความมันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
 กรณีศึกษาการส่งเสริมความมันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ประกอบด้วย  
  เรื่องท่ี 4.1.1 กรณีศึกษาเรื่องความมันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนในโรงเรียน 

 เรื่องท่ี 4.1.2 กรณีศึกษาเรื่องความมันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนในพ้ืนที่พิเศษ 
 เรื่องท่ี 4.1.3 กรณีศึกษาเรื่องความมันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนในพ้ืนที่ส่งเสริมการ 

          ปลูกพืชพลังงาน 
 
เรื่องท่ี 4.1 กรณีศึกษาเรื่องความมันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนในโรงเรียน 
 
1. สภาพพื้นฐานของชุมชน (ความเป็นมา/ภูมิอากาศ/ภูมิประเทศ/จ านวนประชากร/การประกอบอาชีพฯลฯ) 

พ้ืนที่ด าเนินการโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
  ชื่อกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวง 
  ที่อยู่ : 441 หมู่ 8 ต าบลแม่เมาะหลวง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
  ชื่อโรงเรียน/ กลุ่มยุวเกษตรกร ที่อยู่ในพื้นที่ด าเนินโครงการ : อนุบาลแม่เมาะ 

 ข้อมูลในพื้นที่  
 ลักษณะทางกายภาพของชุมชน : สภาพพ้ืนที่ทั่วไป เป็นภูเขาและป่าไม้ มีเนื้อที่ประมาณ 117.5 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 73,311 ไร่ ภูมิประเทศ 70% เป็นภูเขา และ 30% เป็นพื้นที่ราบ 
 ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และอ่ืนๆของชุมชน : วิถีชีวิตแต่ดั้งเดิมบรรพบุรุษเป็นไทใหญ่ ชาวชุมชน
บ้านเมาะหลวง เป็นหมู่บ้านอพยบจากบ้านเมาะหลวงเดิม โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นที่มีภูเขาโอบล้อม 
เด่นในด้านแหล่งก าเนินวัฒนธรรมประเพณี เช่น แห่ช้างผ้า มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วัดที่ เก่าแก่ 
ศาลหลักเมือง เส้นทางท่องเที่ยวรอบหมู่บ้านหลายด้าน เช่น ด้านธรรมชาติสิงแวดล้อม เช่น ถ้ าเทพสถิต ถ้ าผาโง้ม 
ถ้ าดอยงู ถ้ าดอยย้อย ถ้ าผากล้วย ภูเขาไฟจ าป่าแดด บ้านพักโฮมสเตย์ ครัวเรือนทั้งหมดในเขตเทศบาลแม่เมาะ  
มีจ านวน 8,208 ครัวเรือน 12 หมู่บ้าน ประชากร 15,734 คน ส่วนหมู่ที่ 8 บ้านเมาะหลวง มีประชากร 3,030 คน 
1,232 ครัวเรือน เกษตรกร 79 ครัวเรือน 
 สถานการณ์ด้านอาหารและแหล่งอาหารในชุมชน : มีกิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่
น้ าพริก แหนม ข้าวเกรียบ สมุนไพร และกิจกรรมปลูกผักปลอดภัย 

2. ปัญหาในเรื่องของโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว/ ชุมชน 
 เนื่องจากการบริโภคในปัจจุบันที่ผ่านมา มีการบริโภคอาหารและพืชผักที่ไม่ปลอดภัย ท าให้มีปัญหาสุขภาพ
ของคนในชุมชน จากข้อมูลสาธารณสุขพ้ืนฐานพบปริมาณสารพิษตกค้างในร่างกายอยู่ในประเภทกลุ่มเสี่ยงของคน
ในชุมชน 
 จากปัญหาที่เกิดขึ้นท าให้มีการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพ่ือความม่ันคงทางด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนขึ้น 
มีการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยในครัวเรือน มีการปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไข่ เพาะเห็ด และแปรรูป 

3. กระบวนการหรือขั้นตอนของการท างาน/ เครื่องมือที่ใช้  
   3.1 ขั้นตอนของการท างาน 
 3.1.1 วิเคราะห์พื้นที่ 
 3.1.2 จัดท าแผนความต้องการด้านการเกษตร 
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 3.1.3 จัดท าแผนถ่ายทอดความรู้ 
 3.1.4 คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ 
 3.1.5 ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชผักปลอดภัย/ การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก/ การท าและใช้ปุ๋ยหมัก
อินทรีย์/ การเพาะเห็ด 
 3.1.6 การสนับสนุนปัจจัย 
 3.1.7 จัดท าเป็นจุดเรียนรู้เชือ่มโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร 
 3.1.8 ติดตามรายงานผล 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ 
 

ภาพที่ 4.1 ภาพตัวอย่างตารางแสดงผล 
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ภาพที่ 4.2 ภาพตัวอย่างตารางแสดงผล (ต่อ) 

4. บทบาทหน้าที่ของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (ประธานกลุ่ม/สมาชิก/ผู้รับผิดชอบโครงการฯ/หน่วยงานภาคีเครือข่าย) 
 จากกิจกรรมที่ได้ด าเนินการได้แบ่งกิจกรรมย่อยคือ 
  1) เลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก มีสมาชิก 15 ราย 
  2) เลี้ยงไก่ไข่    มีสมาชิก  10  ราย 
  3) เพาะเห็ดนางฟ้า    มีสมาชิก  10  ราย 
  4) ปลูกผักสวนครัว    มีสมาชิก  30  ราย 
  5) แปรรูปน้ าพริกสมุนไพร   มีสมาชิก  10  ราย 
 ในแต่ละกิจกรรมย่อย จะมีประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก มีการบริหารจัดการของแต่ละกิจกรรม 

5. กิจกรรมที่เข้าไปส่งเสริมในชุมชน มีอะไรบ้าง  
 เลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก เลี้ยงไก่ไข่ เพาะเห็ดนางฟ้า ปลูกผักสวนครัว แปรรูปน้ าพริกสมุนไพร   
โดยสนับสนุน ปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยอินทรีย์ พันธุ์ปลา 
 ด้านความรู้ ได้แก่ ด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การจัดการด้านเคหกิจเกษตร การตัดการบ้านเรือน 

6. ผลท่ีเกิดขึ้น หลังจากที่โครงการฯ เข้าไปในชุมชนแล้ว  
 6.1 ชุมชนมีอาหารพอเพียงในการบริโภค เหลือจ าหน่ายในชุมชนและแปรรูป แจกสมาชิก และจัดเลี้ยง    
อาหารกลางวันนักเรียน 
 6.2 การเข้าถึงอาหาร มีตลาดพืชผักและอาหารปลอดภัยในชุมชน 
 6.3 การใช้ประโยชน์จากอาหาร 
 -  เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 -  เป็นวัตถุดิบในการแปรรูป 
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 -  จัดอาหารกลางวันประกอบเลี้ยงในโรงเรียน 
 -  เชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรในชุมชน 
 6.4 สามารถเก็บส ารองอาหารและเมล็ดพันธุ์  การขยายผลสู่พ้ืนที่ใกล้เคียงได้ 
 - แปรรูป เพาะช ากล้าพันธุ์และขยายพันธุ์สมุนไพร ข่า ตะไคร ้

7.  ปัญหา – อุปสรรค ของการด าเนินการโครงการ 
 7.1 ขาดแคลนน้ าในการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง ระบบส่งน้ าแรงดันไปไม่ถึง 
 7.2 ลักษณะดิน เป็นดินร่วนปนทราย ท าให้พืชเจริญเติบโตช้า ไม่อุ้มน้ า 
 7.3 พ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นพื้นที่ของสาธารณะประโยชน์ ท าให้การขอรับรองมาตรฐานไม่ได้ 
 7.4 ตลาดมีเฉพาะในชุมชน เช่น ตลาดประชารัฐ ตลาดนัดทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี  
                 ตลาด กฟผ. ทกุสิ้นเดือน (2 วัน) ตลาด Green Market 

8.  การขยายผลโครงการ (บ้านตัวอย่าง, ชุมชนข้างเคียง)   
 8.1 บ้านเกษตรสมบูรณ์ 7 หลัง กิจกรรม ได้แก่ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ไม้ผล ไม้ยืนต้น บ่อปลา 
 8.2 เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้ชุมชนข้างเคียง บ้านนาแขมพัฒนา หมู่ 11 
    ถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชนข้างเคียง เช่น บ้านใหม่มงคล หมู่ 10 บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ 9 

9. สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ  
 9.1 ชุมชนมีอาหารพอเพียงในการบริโภค เหลือจ าหน่ายในชุมชนและแปรรูป แจกสมาชิก 
 9.2 การเข้าถึงอาหาร มีตลาดพืชผักและอาหารปลอดภัยในชุมชน 
 9.3 เป็นแหล่งเรียนรู ้
 9.4 เป็นแหล่งวัตถุดิบในการแปรรูป 
 9.5 เชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรในชุมชน 
 9.6 สามารถเก็บส ารองอาหารและเมล็ดพันธุ์ และการขยายผลสู่พ้ืนที่ใกล้เคียงได้ 
 
เรื่องท่ี 4.2 กรณีศึกษาเรื่องความมันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนในพื้นที่พิเศษ 
 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต าบลตะโละ  หมู่ที่  3  ต าบลตะโละ  อ าเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี 

ประเด็นที่ ๑ สภาพพื้นฐานของชุมชน/ปัญหา 
               ๑.1  ลักษณะทางกายภาพในชุมชน สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ และที่ราบลุ่ม ไม่มีแหล่งน้ าเพ่ือใช้ใน
การเกษตร โดยท าการเกษตรแบบอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา และสวนยางพารา อาชีพหลักของ
เกษตรกร คือ ท านา ท าสวนยางพารา โดยหลังฤดูการท านา จะใช้พื้นที่นาเพ่ือปลูกพืชหลังนา เช่น ข้าวโพด   
ถั่วเขียว ถั่วลิสง และมันเทศ 
               ๑.2 ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และอ่ืนๆของชุมชน  ประชากรส่วนใหญ่ของต าบลตะโละ นับถือ
ศาสนาอิสลาม แต่สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุกคนนับถือศาสนาพุทธ ประชากรในต าบลมีการด าเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รายได้ส่วนใหญ่มาจากการท าสวนยางพารา  
การท านา และการปลูกพืชผักสวนครัว ในชุมชนมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งคนไทยพุทธและมุสลิม โดยมีกลุ่ม
หลายประเภท ได้แก ่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์ มีการเชื่อมโยงการท ากิจกรรมกับศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) ของอ าเภอยะหริ่ง ลักษณะความเป็นอยู่ในสังคมเป็นการพ่ึงพา
อาศัยกัน 
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 ๑.3 สถานการณ์ด้านอาหารและแหล่งอาหารในชุมชน  ผลผลิตเกษตรหลัก คือข้าว และมีการปลูกหลัง
พืชหลังฤดูกาลท านา เช่นข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว มันเทศ  มีการเลี้ยงเป็นเทศ  ไก่พ้ืนเมือง  เพ่ือใช้บริโภคและ
จ าหน่ายเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน  ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่จะน ามาประกอบอาหารในครัวเรือน ส่วนที่เหลือน าไป
จ าหน่ายในร้านค้าภายในชุมชน  และมีการซื้อผลผลิตที่ไม่ได้มีการผลิตภายในชุมชน เช่น ปลา พืชผัก  
เป็นต้น เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการส ารองอาหาร
ไว้ในยามขาดแคลน แต่มีพ้ืนฐานในด้านการท าการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นที่ ๒ กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงาน และการใช้เครื่องมือ   
                 การด าเนินงานโครงการความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
ต าบลตะโละ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดและอ าเภอ ได้ร่วมกันจัดท าเวทีชุมชนเพื่อสร้างแนวทางจัดท า
แผนส่งเสริมความม่ันคง ด้านอาหาร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
                2.1 ประชุมชี้แจงโครงการแก่สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ านวน ๓๐ ราย 
                2.2 จัดเวทีชุมชนและสร้างการเรียนรู้ด้านความม่ันคงทางอาหาร โดยมีสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
และผู้น าชุมชน เข้าร่วม 
                2.3 วิเคราะห์พื้นที่ โดยใช้เครื่องมือ แผนที่ทรัพยากรและปฏิทินการผลิตของชุมชน มีการวิเคราะห์
พ้ืนที่  
เพ่ือค้นหาทรัพยากรที่มีท้ังหมดในชุมชนและปฎิทินการผลิตของทุกกิจกรรมทีมีในชุมชน 
                2.4 วิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis และ Mindmap   
เพ่ือให้กลุ่มช่วยกันระดมความคิดและค้นหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการท างานของกลุ่ม ที่เก่ียวกับ 
การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 
                2.5 เรียงล าดับความส าคัญเร่งด่วนในการสร้างแหล่งอาหารของชุมชน จากการวิเคราะห์ศักยภาพของ
กลุ่มพบว่า สมาชิกส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการส ารอง
อาหารไว้ในยามขาดแคลน ยังขาดแหล่งอาหารส าหรับใช้บริโภค 
ในครัวเรือน  
                2.6 จัดท าแผนการเรียนรู้และสร้างแหล่งอาหารของครัวเรือนและชุมชน                 
      2.๗ ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแผนความต้องการของกลุ่ม 
                2.๘ ผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตามความต้องการของชุมชน 
                2.๙ จัดท ากิจกรรมสร้างแหล่งอาหาร 
 

ประเด็นที่ ๓ บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

ภาพที่ 4.2 เครือข่ายการด าเนินงาน 
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ประเด็นที่ ๔ กิจกรรมที่เข้าไปส่งเสริมในชุมชน 
               กิจกรรมที่เข้าไปส่งเสริมการด าเนินการโครงการความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนกับกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรต าบลตะโละ มีดังนี้ 
              4.๑ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ จัดท าเวทชีุมชนเพื่อสร้างแนวทางจัดท าแผนสง่เสริมความมั่นคงดา้นอาหาร 
               4.2 อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านเคหกิจเกษตร เทคโนโลยีการผลิตอาหาร  ส่งเสรมิการปลูกและการถนอม
อาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือนและชุมชน 
               4.3 จัดท ากิจกรรมสร้างแหล่งอาหาร 

ประเด็นที่ 5 ผลที่เกิดขึ้น 
                จากการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ได้ผลการด าเนินงานดังนี้ 
                5.1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน มีความรู้  
ความเข้าใจ เกี่ยวกับประโยชน์ของการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและเป็นต้นแบบให้กับชุมชน   
         5.๒ เป็นกลุ่มต้นแบบส าหรับการศึกษาดูงานของประชากรในต าบลที่นับถือศาสนาอิสลาม  
                 5.๓ เกษตรกรในพ้ืนที่มีความมั่นใจในการท าการเกษตรแบบปลอดภัยและตระหนักถึงความไม่
ปลอดภัยในการใช้สารเคมีท าการเกษตรมากขึ้น 
                 5.4 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการส ารองเมล็ดพันธุ์มากขึ้น ลดการซื้อเมล็ดพันธุ์ 
จากภายนอกที่เห็นได้เด่นชัดคือ ข้าว 
                 5.๕ การผลิตพืช เช่น ข้าว พืชผัก ผลไม้ พืชฤดูแล้ง ของชุมชนบ้านตะโละ  
มีคุณภาพและปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากได้เรียนรู้จากประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะโละ  
                  5.6 สมาชิกกลุม่แม่บ้านเกษตรกรทุกครัวเรือน มีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอ และมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น 
ครัวเรือนละ ๑๐๐ – ๑๕๐ บาทต่อวัน 

ประเด็นที่ ๖ ปัจจัยความส าเร็จของกรณีศึกษา 
 6.๑ ความร่วมมือ ร่วมใจ ตั้งใจของสมาชิกในกลุ่ม ที่ต้องการมีอาหารบริโภคตลอดทั้งปีและต้องการ 
มีรายได้เสริม 
 6.๒ ผู้น าของชุมชน คือประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่เป็นต้นแบบที่ท าการเกษตรแบบครบวงจร 
ท าให้เกษตรกรรายอ่ืนๆ ดูเป็นแบบอย่าง และสามารถปฏิบัติตามได้ เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนและรวมตัวกันง่ายขึ้น 
เนื่องจากกิจกรรมและความต้องการคล้ายคลึงกัน 
 6.3 ภาวะเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด ท าให้สมาชิกกลุ่มเกิดความสามัคคี และรวมพลัง 
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
 ประเด็น ๗ ข้อคิดที่ได้จากกรณีศึกษา ซึ่งสามารถน าไปใช้ในพื้นที่อื่นได้ 
  7.1 ข้อคิดที่เป็นประโยชน์เพ่ือน าไปใช้ในชุมชนอ่ืน คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรควรสร้างความ
เข้าใจให้กับผู้น าชุมชน หรือเกษตรกรต้นแบบในพ้ืนที่ให้เข้าใจและเล็งเห็นความส าคัญของกิจกรรมโครงการก่อนเป็น
อันดับแรก เนื่องจากผู้น าหรือเกษตรกรต้นแบบในพ้ืนที่มีผลอย่างมากต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมความมั่นคงด้าน
อาหารทั้งในครัวเรือนและชุมชน 
  7.2 การท ากิจกรรมครัวเรือนเกษตรสมบูรณ์ สามารถเป็นครอบครัวตัวอย่างที่ส าคัญให้คนในชุมชนได้
เห็นความส าเร็จของโครงการเชิงประจักษ์ได้ 
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เรื่องท่ี 4.3 กรณีศึกษาเรื่องความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนในพื้นที่ส่งเสริม 
        การปลูกพืชพลังงาน 

 การส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชุนในกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านทับกุง หมู่ที่ 1 
ต าบลทับกงุ อ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 

 ประเด็นที่ ๑ สภาพพื้นฐานของชุมชน/ปัญหาของชุมชน 
 สภาพพ้ืนที่ของบ้านทับกุง เป็นที่ราบสลับกับพ้ืนที่ลาดเชิงเขา ดินมีลักษณะร่วนปนทรายเหมาะแก่การ
เพาะปลูกและประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพ้ืนที่ทั้งหมด 12,099 ไร่ ท านา 1,500 ไร่ ปลูกอ้อยโรงงาน 
11,900 ไร่ มีการปลูกผักส่งตลาดเมืองทอง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกอ้อยโรงงานและท านาไว้
บริโภคในครัวเรือน มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 250 ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น 1,133 คน กลุ่มได้รับคัดเลือกให้
เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการส่งเสริมความมั่นโครงด้านอาหารในชุมชน ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 30 คน  
ที่กลุ่มด าเนินการ มีดังนี ้

ประเด็นที่ ๒ กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงาน และการใช้เครื่องมือ   
 2.1.ร่วมในเวทีชุมชนเพ่ีอวิเคราะห์พื้นที่และค้นหาปัญหาความต้องการ และจัดท าแผนความต้องการพัฒนา 
 2.2. เข้ารับการอบรมเทคโนโลยีการผลิตอาหารส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร/การปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/
ถนอมอาหาร แปรรูป เพ่ือบริโภคในครัวเรือนและชุมชน 
 2.3. เข้ารับการอบรมส่งเสริมการจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์เพ่ิมพูนสุขภาพ/ส่งเสริมความรู้เคหกิจเกษตร/
ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน 
 การสร้างแหล่งอาหารในชุมชน และสนับสนุนปัจจัยการผลิตด าเนินการโดย 
  1. ร่วมรับฟังการชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ โดยการจัดประชุมชี้แจงสมาชิกกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรบ้านทับกุง 
  2. ร่วมในเวทีวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน เพ่ีอหาความต้องการในการสร้างแหล่งอาหารของชุมชน 
  3. จัดท าแผนตามความต้องการของชุมชน 
  4. ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนด 
  5. ประกอบอาหาร ถนอมอาหาร 
  6. จัดเลี้ยงอาหาร จัดเลี้ยงเด็กนักเรียน 0 - 5 ปี คนชรา ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 
   7. จัดหา ส ารองอาหารในภาวะปกติ – ยามวิกฤติ ทุกครัวเรือนมีการส ารองข้าวเปลือกไว้ใน
ปริมาณที่เพียงพอส าหรับการบริโภคในครัวเรือน 
  8. มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหาร 
   9. การจัดท าบ้านตัวอย่าง เกษตรสมบูรณ์เพ่ิมพูนสุขภาพ จ านวน 20 หลังคาเรือน 

ประเด็นที่ ๓ บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  3.1 เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ/จังหวัด ด าเนินการดังนี้ 
   1. ประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการแก่สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
  2. จัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน เพ่ีอหาความต้องการในการสร้างแหล่งอาหารของชุมชน 
  3. ส ารวจความปลอดภัยของอาหารประเภทพืชผัก 
  4. จัดอบรมให้ความรู้ในการปลูกพืชผักให้ปลอดภัย 
  5. ให้ความรู้ในการจัดการบ้านเรือน 



79 
 
  6. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างแหล่งอาหาร  ด้วยการปลูกพืชแปลงรวม  และแปลงส่วนบุคคล 

3.2 ระดับเขต ด าเนินการดังนี้ 
 1. ติดตามนิเทศให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปดังเป้าหมาย 
 2. ถอดบทเรียนการด าเนินงานโครงการและจัดท าสื่อเผยแพร่ 

ประเด็นที่ ๔ กิจกรรมที่เข้าไปส่งเสริมในชุมชน 
 พืชผัก ได้แก่ กะหล่ าปลี มะเขือยาว มะเขือเปราะ สลัด มะเขือเทศสีดา ผักชีจีน ผักชีลาว แมงลัก ฯลฯ 
  เห็ด ได้แก่ เห็ดนางฟ้า ปี 2560 เห็ดโคลนในตะกร้า เริ่ม ปี 2561 ดร.เห็ด ชุด 900 บาท เก็บได้ 2-3 
กก. ขายราคา กก. ละ 200 บาท และบริโภคในครัวเรือน 
  สัตว์ ได้แก่ ไก่บ้าน ไก่ไข่ ไก่ด าภูพาน ไก่งวง ไก่ซีท่าพระ เป็ดเทศ หมูขุน หมูเหมยซาน เลี้ยงกบในบ่อ
ซีเมนต์ และปลาในบ่อดิน 

ประเด็นที่ 5 ผลที่เกิดขึ้น 

- สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและร่วมกันจัดท าแผนการสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารมีการปลูกพืชผักในพ้ืนที่แปลงรวมและพ้ืนที่ส่วนบุคคลผักไว้บริโภคในครัวเรือนหมุนเวียน
ตลอดปี และมีการจ าหน่ายพืชผักที่เหลือจากการบริโภคเพ่ือให้เกิดรายได้ และแจกจ่ายให้ญาติพ่ีน้องและเพ่ือนบ้าน  
มีการจัดการบ้านเรือนที่สะอาดน่าอยู่ สมาชิกมีการเลี้ยงสัตว์ ไก่ ปลา กบ สุกร กุ้งฝอย ไว้เพ่ือบริโภคเองในครัวเรือน  
มีการจัดท ากองทุนสุกรพ้ืนเมือง เพ่ือให้มีการขยายผลการเลี้ยงสุกรสู่สมาชิกและชุมชนและขยายผลสู่ระดับต าบล   
มีเงินกองทุนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานให้ จ านวน 20,000 บาท และสมาชิก
จ านวน 43 คน ออมสมทบเดือนละ 50 บาท ปัจจุบันมีเงินกองทุนกว่า 6 หมื่นบาท เพ่ือใช้ในกิจกรรมของกลุ่ม  
มีการส่งเสริมให้สมาชิกเก็บเมล็ดพันธุ์พืชผักไว้ใช้ 

ประเด็นที่ ๖ ปัจจัยความส าเร็จของกรณีศึกษา 
  1. ผู้น าชุมชน/ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ได้รับความเชื่อถือจากสมาชิก 
และมุ่งมั่นในการท างาน 
  2 .สมาชิกในกลุ่มให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม 
  3. มีความสามัคคีให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
  4. มีพื้นท่ีสาธารณะที่จะใช้ในการสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน 

ประเด็น ๗ ข้อคิดที่ได้จากกรณีศึกษา ซึง่สามารถน าไปใช้ในพื้นที่อื่นได้ 
การด าเนินงานด้านการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทับกุง เป็นจุดหนึ่งที่

ประสบความส าเร็จสามารถปลูกฝังแนวคิดการสร้างความมั่นคงด้านอาหารภายในครัวเรือนทั้งปริมาณ และคุณภาพ 
ท าให้มีอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนอย่างเพียงพอ และมีการขยายผลการด าเนินงานสู่ชุมชน จ านวน 30 ครัวเรือน  
ในส่วนของครัวเรือนที่ไม่มีพ้ืนที่ที่จะปลูกพืชผัก ชุมชนมีการจัดสรรพื้นที่สาธารณะ จ านวน 15 ไร่  เพื่อให้มีการปลูก
พืชผักไว้บริโภคในครัวเรือน 
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ภาพที่ 4.3 กรณีศึกษาเรื่องความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนในพ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน 
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บทสรุป 
ชุดวิชาการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

 
 เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้และท าความเข้าใจในชุดวิชาการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
เสร็จสิ้นแล้ว คณะท างานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนจะสามารถน าความรู้ที่ได้จากชุดวิชานี้ ซึ่งครอบคลุมประเด็น
เนื้อหาต่าง ๆ ประกอบด้วย  
 - แนวคิดและยุทธศาสตร์ของการส่งเสริมความมั่ นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนที่กล่าวถึง 
ความหมาย ความส าคัญ ยุทธศาสตร์และนโยบายในการส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหาร  
 - กระบวนการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ซึ่งเน้นหนักในเรื่องการลงมือปฏิบัติ
ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์พ้ืนที่และสถานการณ์ การจัดท าแผน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การด าเนินงาน      
การส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน และบทบาทของกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการส่งเสริมความมั่นคงด้าน
อาหาร ตลอดจนการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ กับความ
มั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน และขยายผลจากครัวเรือนต้นแบบสู่ชุมชน โรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง 
 - กระบวนการท างาน วิธีการ เครื่องมือ และปัจจัยความส าเร็จในการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารใน
ครัวเรือนและชุมชน ที่กล่าวถึงกระบวนการการท างานร่วมกับชุมชน การเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม 
ในการด าเนินงาน การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินงานส่งเสริมความ
มั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
 - กรณีศึกษาการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ที่สามารถอธิบายให้ผู้เรียนเห็นถึง
กระบวนการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมใน 3 กรณีศึกษา คือ กรณีศึกษาการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารใน
ครัวเรือนและชุมชนในโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน กรณีศึกษาเรื่องการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร           
ในครัวเรือนและชุมชนในพ้ืนที่ พิ เศษ และกรณีศึกษาเรื่องการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน          
และชุมชนในพื้นท่ีส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน 

คณะท างานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนจะสามารถน าความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนได้อย่างแท้จริงในพ้ืนที่ 
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