
ฉบับที่  3  ประจําเดือน  มีนาคม  2551 

รายเดือน รายเดือน 

จดหมายขาว  Food Safety ประจําเดือนนี้ ขอเสนอรายละเอียดโครงการสงเสริมการผลิตสินคา 
เกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน ป 2551 ซ่ึงปรับปรุงใหม โดยไดมีการชี้แจงให ผอ.เขต เกษตรจังหวัด 
และผูรับผิดชอบโครงการฯ ทั้งในระดับเขต และจังหวัด ในวันที่ 8 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมหลุยส 
แทเวิรน กรุงเทพฯ กิจกรรมที่เกี่ยวของกับภาคใต สรุปไดดงันี้ 

1. พัฒนาเกษตรกรผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐาน สูการรับรองแหลงผลิต GAP พืช ซ่ึง 
เปนพืชอาหารที่ทํา MOU กับกรมวิชาการเกษตร ยกเวนขาว ใหดาํเนินการดังนี้ 

1.1 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครเกษตร หลักสูตร 2 วัน  (150 บาท/คน)  เปนอาสาสมัคร 
เกษตรรายเดิมที่เคยอบรมไปแลวเมื่อป 2550 หัวขอการอบรม คือจุลินทรีย สารเคมี และการจัดการ 
สุขอนามัย การตรวจประเมินแปลงเบื้องตน เปาหมายของภาคใตทั้งหมด 2,169 คน 

1.2 รับสมัครเกษตรกร และขึ้นทะเบียนเพื่อออกรหัสแปลง (5  บาท/แปลง) 
1.3 อบรมเกษตรกรโดยการรวมกลุมเกษตรกรที่ผลิตพืชชนิดเดียวกัน หรือกลุมเดียวกัน พืน้ที่ 

อยูใกลกัน ประมาณ 25-30 คน จดัอบรมถายทอดความรูระบบการจัดการคุณภาพการผลิตใหได 
มาตรฐาน GAP และเทคโนโลยีการผลิตใหไดคณุภาพ รวมทั้งประเด็นความรูทีก่ลุมตองการ อยางนอย 
2 ครั้ง งบประมาณ 200 บาท/คน 

1.4  ติดตามใหคําปรึกษา แนะนํา และตรวจประเมนิแปลงเบื้องตน รวมถึงการแจงผลและ 
ใบรับรอง Q ใหเกษตรกร งบประมาณเจาหนาที่ 200 บาท/แปลง อาสาสมัครเกษตร  90 บาท/แปลง 

1.5 ไดรับการสนับสนนุเอกสาร 4 เลม จากกรมวิชาการเกษตร สําหรับที่ปรึกษา 2 เลม และ 
เกษตรกร 2 เลม 

2. พัฒนาเกษตรกรผลิตขาวปลอดภยัและไดมาตรฐาน สูการรับรองแหลงผลิต GAP ขาว 
ใหดําเนินการดงันี้ 

2.1 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครเกษตรเพื่อใหมีความรู  ความสามารถในการชวย 
ที่ปรึกษาใหคําแนะนําและประเมินแปลงเบื้องตน 

2.2  รับสมัครเกษตรกร  และขึ้นทะเบียนเพื่อออกรหัสแปลง  (5  บาท/แปลง) 
2.3  อบรมเกษตรกรโดยการรวมกลุมเกษตรกรที่ผลิตขาวที่พื้นที่อยูใกลกนั  ประมาณ 25-30 

คน  จัดอบรมถายทอดความรูระบบการจัดการคุณภาพการผลิตใหไดมาตรฐาน GAP  และเทคโนโลยี 
การผลิตใหไดคณุภาพ  รวมทั้งประเด็นความรูที่กลุมตองการ  อยางนอย  5  ครั้ง  งบประมาณ 200  บาท/ 
คน



2.4  ติดตามใหคําปรึกษา  แนะนาํ  และตรวจประเมินแปลงเบื้องตน  รวมถึงการแจงผลและ 
ใบรับรอง Q  ใหเกษตรกร  งบประมาณเจาหนาที่  200  บาท/แปลง  อาสาสมัครเกษตร  90  บาท/แปลง 

2.5  ไดรับการสนับสนุนเอกสาร  4  เลม  จากกรมการขาว  สําหรับที่ปรึกษา  2  เลม  และ 
เกษตรกร  2  เลม 

3. พัฒนาเกษตรกรใหมีความพรอมในการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภยัไดมาตรฐาน  เพ่ือเขาสู 
การรับรอง GAP ในป 2552 พืชอาหารและขาว ใหดําเนินการดังนี้ 

3.1 รับสมัครเกษตรกร  และขึน้ทะเบียนเพื่อออกรหัสแปลง  (5  บาท/แปลง) 
3.2  อบรมเกษตรกรโดยการรวมกลุมเกษตรกรที่ผลิตพืชชนิดเดียวกัน  หรือกลุมเดียวกัน  พื้นที่ 

อยูใกลกัน  ประมาณ 25-30 คน จัดอบรมถายทอดความรูระบบการจัดการคุณภาพการผลิตใหได 
มาตรฐาน GAP  และเทคโนโลยีการผลิตใหไดคุณภาพ  รวมทั้งประเด็นความรูที่กลุมตองการ  อยางนอย 
1  ครั้ง  งบประมาณ  100 บาท/คน 
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สสข.5 สงขลา ขอเล่ือนการจัดฝกอบรมเจาหนาที่ หลักสูตร 
การตรวจประเมินแหลงผลิตพืช (GAP)  เปนวันที่ 17-21 มีนาคม 2551 

ณ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวดัสุราษฎรธานี  (พืชสวน) 

Hot New Hot New 

…. มีชีวิตอยูโดยไมตองรูสึกวาเราดี-เดน-ดัง 
อะไรเลย เพียงแตรูสึกวาเปนผูมีประโยชน 
ท่ีสุดคนหน่ึง น่ันแหละถูกตองและเปนสุขแท 

...พุทธทาสภิกขุ



กิจกรรมหนึ่งภายใตโครงการสงเสรมิการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
ป 2551 คือ การพัฒนาเครือขาย ซึ่งในปนี้กรมสงเสรมิการเกษตรกําหนดใหมีการบูรณาการ 
ระหวาง 2 สํานัก คือ สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร และสํานักพัฒนาเกษตรกร ซึง่เปน 
ผลทําใหจงัหวัดตองทํางานบูรณาการทั้ง 2 กลุม 1 ฝาย เชนกัน  โดยมีเปาหมาย คือเกิดเครือขาย 
ที่มีการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการองคกร การจัดการผลผลิต และการจัดการตลาด 
จังหวัดและอําเภอละ1 เครือขาย จึงขอนําความรูเรื่องเครือขายมาเลาสูกันฟง เปนการแลกเปลี่ยน 
เรียนรูกัน ตั้งแตเรื่องความหมายของเครือขาย ทําอยางไรใหเกิดเครือขาย ทําแลวไดอะไร และมี 
ปจจัยอะไรที่ทําใหเครือขายเขมแข็ง 

ความหมายของเครือขาย 
เครือขาย (NETWORK) หมายถงึ ความสัมพนัธและการเชื่อมโยงระหวางกลุมและองคกร 

ที่มีกิจกรรมคลายคลึงกันและประสานความรวมมือในการทํางานระหวางกัน พรอมทั้งขยายผล 
ไปสูกลุม องคกรอ่ืน ๆ เพื่อเสริมสรางพลงัในการแกไขปญหาและการเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ โดย 
ผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน การมีสวนรวม และกระบวนการกลุมที่จะนําไปสู 
การเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกันของทุกฝาย 

ทําอยางไรใหเกิดเครือขาย 
1. ศึกษาสถานการณ วามีทรพัยากรอะไรบาง กลุมมีดีอะไร เปนอยางไร ปญหาที่พบมี 

อะไรบาง และปญหาอะไรที่กลุมไมสามารถจัดการไดในระดับกลุม 
2. คนหากลุมเปาหมายและผูนํา ที่สนใจรวมกันและภาคีองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
3. สรางเครือขายการเรียนรู โดยเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานความคิด ความรู หรือ 

เทคนิคตาง ๆ ในการจัดการ เชน จัดเวทีแลกเปลี่ยน พาไปดูงาน ฝกอบรม สาธติ ทดลอง 
ดําเนินการ 

4. กอเกิดเครือขายกิจกรรม มีการกําหนดโครงสรางขององคกรเครือขาย เพื่อการบริหาร 
จัดการ กําหนดเปาหมาย กฎระเบียบ รวมถึงการวางแผนดําเนินกิจกรรม 

5. ขยายเครือขาย โดยขยายหุนของสมาชิก ขยายกิจกรรมใหกวางขวางมากข้ึน รวมถึง 
การขยายเครือขายกับภายนอก 

6. ไดรับการยอมรับจากสวนตาง ๆ เมื่อมีการพัฒนาตอเปนองคกรที่เปนทางการมากขึ้น 
รวมถึงเปนเครือขายที่เปนแหลงเรียนรูแกเครือขายอ่ืน ๆ ตอไป 

7. การพึ่งตนเองของเครือขาย ซึ่งเกิดโดยการมีสวนรวมของทุกฝาย มีกระบวนการติดตาม 
ประเมินผลอยางตอเนื่องทุกขั้นตอน 
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ที่ปรึกษา  นางอัปษร  ศรีผดุง 
คณะทํางาน  1. นายสมนึก  สะอาดใส  2. นางสาวศิรกิุล  ศรีแสงจันทร  3. นายสุพิศ  จิตรภกัดี 

4. นายมิตร  ยอดทอง  5. นายประถม  มุสิกรักษ  6. นางทัศนีย  ศุภกุล 

ทําเครือขายแลว ทําใหเกิดอะไร 
1. เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน 
2. เพิ่มโอกาสในการแกไขปญหา 
3. เกิดการพึ่งพาตนเอง 
4. เกิดการจัดการทรัพยากรในทองถิ่นอยางย่ังยืน 
5. เกิดกระบวนการผลักดันเชิงนโยบาย 
6. เกิดพลังอํานาจในการตอรอง 
7. เกิดพลังใจ ความสามัคค ี

ปจจัยหลักในการพัฒนาความเขมแข็งของเครือขาย 
1. การมีสวนรวมของสมาชิก 
2. ผลของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
3. ความเขมแข็งของผูนํา 
4. การเลื่อนไหลของขอมูลขาวสาร 
5. การมีชุมทางที่หลากหลาย 
6. การสงเสรมิกระบวนการเรียนรู 
7. การมีพันธะสญัญาที่หนักแนนระหวางกัน 
8. เปาหมายทิศทางกลุมตองชัดเจน 
9. กลุมลูกขายตองมีความเขมแข็ง 
10. มีเวทีแลกเปลี่ยน 
จะเห็นไดวาการที่จะใหเกิดเครือขาย จึงไมใชเปนเรื่องที่งาย ตองอาศัยระยะเวลา 

พอสมควร ดังนั้นบทบาทของเจาหนาที่ที่จะเขาไปสนับสนุนจึงเปนสิ่งสําคัญ สสข.5 สงขลา จงึได 
กําหนดจัดสัมมนาเชงิปฏิบัติการวางแผนการสรางและพฒันาเครือขายกลุมการผลิตการตลาด 
สินคาเกษตรแกเจาหนาที่ของจังหวัด ๆ ละ 3 คน (ตัวแทนจาก 2 กลุม และ 1 ฝาย) ในระหวาง 
วันที่ 1-3 เมษายน 2551 ณ สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จงัหวัดสงขลา 

เอกสารอางอิง  : เบญจมาศ  อยูประเสรฐิ.  แนวคิดเครือขาย. สาขาวิชาสงเสรมิการเกษตรและ 
สหกรณ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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