
วิิทยากร
การเกษตร

การยกระดัับและพััฒนาศัักยภาพัเกษตรกรไทย
สู่่�การเป็็นเกษตรกรป็ราดัเป็ร่�อง



 การยกระดัับและพััฒนาศัักยภาพัเกษตรกรไทยสู่่�
การเป็็นเกษตรกรป็ราดัเป็ร่�อง (Smart Farmer) นอกจาก
ตอ้งศึักษาศัักยภาพัของชุมุชุน ป็ระเด็ันปั็ญหาท่�เกดิัขึ�นในชุมุชุน
การสู่นับสู่นุนจากหน�วยงานภาครัฐ ตลอดัจนบทบาทของ
องค์กรชุุมชุนแล้ว ผู้่้ม่บทบาทสู่ำาคัญ ค่อ เกษตรกรในชุุมชุน
เองท่�ตอ้งใชุ้ความร่ ้ ความสู่ามารถและทักษะของตนเพ่ั�อทำางาน
สู่�งเสู่ริมการเกษตรในชุุมชุนอย�างใกล้ชุิดั ในการกระตุ้นและ
สู่ร้างบรรยากาศัการทำางานบนพ่ั�นฐานของการเร่ยนร่้อย�าง
ม่สู่�วนร�วม
 เกษตรกรท่�ทำางานอย�างเชุ่�ยวชุาญในพ่ั�นท่�มอ่ก่บทบาทหนึ�ง
ท่�สู่ำาคัญนอกเหน่อจากภาระงานดั้านการเกษตรท่�ตนทำาอย่� 
นั�นคอ่การเป็็น “ครภ่มิ่ป็ญัญาเกษตร” ผู้่้มค่วามร่อั้นทรงคุณค�า

ของชุุมชุน และมักไดั้รับหน้าท่�ให้เป็็น “วิทยากรการเกษตร” 
สู่�งเสู่ริมการเกษตรอย�างม่สู่�วนร�วมทั�งภายในและภายนอก
ชุุมชุนอย�างสู่มำ�าเสู่มอ 
 การถ�ายทอดัองค์ความร่้และการเร่ยนร่้ท่�สู่อดัคล้อง
กับการแก้ไขป็ัญหาในการป็ฏิิบัติงานจริงของเกษตรกรเป็็น
สิู่�งท่�ตอ้งสู่นบัสู่นนุ โดัยท่�ผู้่เ้ขา้ร�วมการเรย่นร่ม้สู่่�วนในการร�วมคดิั
ร�วมทำา ไม�ใชุ�การสู่�งเสู่ริมการเกษตรในลักษณะการสู่่�อสู่าร
ทางเดั่ยว ทั�งน่�เพ่ั�อให้เกิดัการเป็ล่�ยนแป็ลงในทิศัทางท่�ดั่ขึ�น 
นำาไป็สู่่�การดัำาเนินงานเพ่ั�อแก้ไขป็ัญหาต�าง ๆ  เพ่ั�อให้บรรลุ
ตามวัตถุป็ระสู่งค์และเป็้าหมายท่�วางไว้ 
 ในการพััฒนาเดั็กนอกระบบการศึักษา “คร่ภ่มิป็ัญญา
เกษตร หร่อ วิทยากรการเกษตร” เป็็นผู้่้ม่บทบาทสู่ำาคัญมาก
ในฐานะผู้่พั้ัฒนาเดัก็นอกระบบการศึักษาในพ่ั�นท่�ใหไ้ดัร้บัความร่้
ในดั้านทักษะ องค์ความร้่ในเร่�องต�าง ๆ ทั�งการทำาเกษตร 
การสู่่บสู่านวัฒนธรรมท้องถิ�น การป็ระกอบอาชุ่พัตลอดัจน
การพััฒนาทักษะชุ่วิต นอกจากน่�ยังม่บทบาทในการกระตุ้น
และเสู่รมิสู่รา้งใหเ้กดิับรรยากาศัในการทำางานบนพ่ั�นฐานของ
การเร่ยนร่้อย�างม่สู่�วนร�วม รวมถึงการพััฒนาทักษะอาชุ่พั
บนฐานเศัรษฐกิจชุุมชุน 



 วิทยากรการเกษตร ค่อ ผู้่้ทรงความร่้ความสู่ามารถ
ในศิัลป็วิทยาดั้านการใชุ้ท่�ดัินเพัาะป็ล่กพ่ัชุต�าง ๆ รวมทั�ง
การเล่�ยงสัู่ตว์ การป็ระมง และการป็่าไม้ ม่ความสู่ามารถ
ในการทำาให้ผู้่้อ่�นม่ความร่้ ความเข้าใจ เจตคติ จนสู่ามารถ
ทำาใหผู้้่ร้บัความร่เ้ป็ล่�ยนแป็ลงพัฤตกิรรมไป็ตามวตัถปุ็ระสู่งค์
ท่�ต้องการ โดัยอาจจะพััฒนาพ่ั�นท่�ทางการเกษตรของตน
ให้เป็็นแหล�งเร่ยนร่้หร่อจุดัสู่าธิตการเกษตร รับเอานวัตกรรม
ทางการเกษตรมาทดัลองป็ฏิิบัติ และนำาป็ระสู่บการณ์จาก
ความสู่ำาเรจ็แสู่ดังเป็น็ตวัอย�าง ถ�ายทอดัความร่ใ้หก้บัเกษตรกร
รายอ่�น

ความหมาย
ของวิทยากรการเกษตร 



ความสำำาคัญ
ของวิทยากรการเกษตร
 การเป็น็วิทยากรการเกษตรเป็น็หนึ�งในคณุสู่มบตัพ่ิั�นฐาน
ในการพััฒนาเกษตรกรให้เป็็น Smart Farmer เกษตรกร
จะไดั้พััฒนาทักษะตนเองให้ม่ความเชุ่�ยวชุาญมากยิ�งขึ�น เกิดั
การถ�ายทอดัความร่ร้ะหว�างเกษตรกรดัว้ยกนัเอง ทำาใหชุ้มุชุน
มเ่กษตรกรท่�มค่วามร่ ้ความเชุ่�ยวชุาญในงานดัา้นต�าง ๆ และ
ความร่้ท่�ม่อย่�ในตัวเกษตรกรจะคงอย่�กับชุุมชุนต�อไป็ อันเป็็น
การแป็ลงความร่ท่้�อย่�ในตัวบคุคล (Tacit Knowledge) ให้เป็น็
ความร่้ภายนอก (Explicit Knowledge) โดัยม่การจัดัทำา
เป็็นสู่่�อการสู่อน การทำาเอกสู่ารป็ระกอบการบรรยาย ทำาให้

เกดิัการจัดัการความร่ ้(Knowledge Management: KM) ขึ�น
ซึ่ึ�งเป็็นป็ระโยชุน์กับเกษตรกร 
 การเป็็นวิทยากรการเกษตรจึงเป็็นการพััฒนา
ตวัเกษตรกรเอง และรักษาองค์ความร่ด้้ัานการเกษตรในชุมุชุน
วทิยากรการเกษตรเหล�าน่�จะชุ�วยกนัถอดัองคค์วามร่ ้ สู่รา้งให้
เกิดัองค์กรแห�งการเร่ยนร่้ (Learning Organization) ใน
รป่็แบบต�าง ๆ เชุ�น ศ่ันยก์ารเรย่นร่ด้้ัานการเกษตร แป็ลงสู่าธิต
เป็็นต้น 



 เป็า้หมายของการเป็น็วทิยากรการเกษตร คอ่ การสู่อนเพ่ั�อเป็ล่�ยนแป็ลง
ผู้่เ้ขา้รบัการเรย่นร่ใ้นดัา้นใดัดัา้นหนึ�งไม�ว�าจะเป็็นความร่ ้ความเขา้ใจ หรอ่เจตคติ
ดังันั�นความสู่ามารถหลักของวิทยากร คอ่ การทำาให้เชุ่�อหรอ่การมเ่ทคนิคการจง่ใจ
นั�นเอง ซึ่ึ�งวิทยากรจะต้องใชุ้ทักษะน่�มากเป็็นพิัเศัษเพ่ั�อจ่งใจให้ผู้่้ฟังัหร่อผู้่้เร่ยน
เกิดัการเป็ล่�ยนแป็ลง ไม�ใชุ�แค�ทำาหน้าท่�เป็็นผู้่้ถ�ายทอดัความร่้เท�านั�น 
 อย�างไรก็ตามการจัดักิจกรรมการเร่ยนร่้เป็็นกระบวนการ (Process) ท่�
หากต้องการให้ม่ป็ระสิู่ทธิภาพัจำาเป็็นต้องป็ฏิิบัติอย�างต�อเน่�อง การให้ความร้่
ครั�งเดัย่วอาจไม�สู่ามารถเป็ล่�ยนพัฤติกรรมคนไดั ้ ถา้ตอ้งมก่ระบวนการต�อเน่�อง
และการลงม่อป็ฏิิบัติ รวมถึงติดัตามผู้ลการป็ฏิิบัติเป็็นระยะเพ่ั�อให้คำาแนะนำาและ
แก้ไขป็ัญหาเพ่ั�อให้มั�นใจว�าสู่ามารถป็ฏิิบัติงานไดั้จริง

เป้้าหมาย
ของการเป็้นวิทยากรการเกษตร 



ขั�นตอน
การเป็้นวิทยากรการเกษตร

1. กำำ�หนดคุุณสมบััติิ 
ผู้้�เกี่่�ยวข้�องทำกี่ารกี่ำหนดคุุณสมบััติิ
ข้องผู้้�ท่�จะเป็็นวิทยากี่รกี่่อนเพื่่�อเป็็น
เกี่ณฑ์์ในกี่ารพื่ิจารณาเลื่อกี่บัุคุลืากี่ร
ท่�จะมอบัหมายให�ทำหน�าท่�วิทยากี่ร 

2. สำ�รวจคุว�มเชี่่�ยวชี่�ญ  
ผู้้�ท่�จะเป็็นวิทยากี่รคุวรม่คุวามร้� คุวามเชี่่�ยวชี่าญ

ในเร่�องท่�จะสอนเป็็นอย่างด่ คุวรสำรวจว่าเกี่ษติรกี่ร
คุนใดม่คุวามเชี่่�ยวชี่าญเพื่่ยงพื่อ แลืะท่�สำคุัญ
ติ�องม่คุวามสนใจหร่อเติ็มใจท่�จะพื่ัฒนาตินเอง

ในกี่ารเป็็นวิทยากี่ร

3. ออกำแบับัหลัักำสูติร  
เกี่ษติรกี่รท่�ได�รับักี่ารคุัดเลื่อกี่ หร่อ

อาสาท่�จะเป็็นวิทยากี่รจะติ�องกี่ำหนด
หัวข้�อท่�จะสอน (Course Outline)
ข้้�นมากี่่อนเพื่่�อหาร่อกี่ันกี่ับัผู้้�เข้�ารับั

กี่ารอบัรม แลืะเพื่่�อให�กี่ารสอน
ติรงติามวัติถุุป็ระสงคุ์

4. เติร่ยมติัวเป็็นวิทย�กำร
เกี่ษติรกี่รท่�ได�รับักี่ารคุัดเลื่อกี่จะติ�องม่คุวามเข้�าใจ

ถุ้งบัทบัาท รวมถุ้งหลืักี่กี่าร แลืะศิิลืป็ะติ่าง ๆ
ในกี่ารเป็็นวิทยากี่ร หน่วยงานในชีุ่มชี่นม่ส่วน
อย่างมากี่ในกี่ารฝึึกี่ฝึนแลืะให�ข้�อม้ลืป็้อนกี่ลืับั 
(Feedback) รวมถุ้งกี่ารให�คุำป็ร้กี่ษาแนะนำ

แกี่่เกี่ษติรกี่รท่�ทำหน�าท่�เป็็นวิทยากี่รกี่ารเกี่ษติร 
ทั�งน่�เพื่่�อให�เกี่ิดกี่ารป็รับัป็รุงแลืะพื่ัฒนา

ตินเองให�ม่ทักี่ษะในกี่ารสอนติ่อไป็

5. ติิดติ�มแลัะป็ระเมินผลั 
หน่วยงานในชีุ่มชี่นหร่อผู้้�จัดกี่ิจกี่รรมกี่ารเร่ยนร้�
สามารถุติิดติามผู้ลืกี่ารป็ระเมินวิทยากี่รได�จากี่

แบับัป็ระเมินผู้ลืกี่ารจัดฝึึกี่อบัรม แลืะคุวรม่กี่ารพื่้ดคุุย 
แบับัติัวติ่อติัวกี่ับัเกี่ษติรกี่รเพื่่�อให�คุำแนะนำ แลืะ
ป็รับัป็รุงในด�านติ่าง ๆ รวมถุ้งกี่ารยกี่ย่องชี่มเชี่ย
หากี่เกี่ษติรกี่รคุนนั�นสามารถุเป็็นวิทยากี่รได�ด่



ของการเป็้นวิทยากร
การเกษตร

หัวใจ
หลััก

1 รู�จริงในเน้�อห�
วิทยากี่รติ�องม่คุวามเชี่่�ยวชี่าญหร่อศิ้กี่ษาคุ�นคุว�า
ในสาข้าวิชี่าแลืะคุวามร้�ท่�ตินเองจะบัรรยายได�
ถุ้กี่ติ�องชี่ัดเจน ติ�องร้�กี่ว�าง ร้�ลื้กี่ซึ้้�ง โดยเฉพื่าะ
หากี่ม่ป็ระสบักี่ารณ์ติรงท่�จะนำมาเลื่าส้่กี่ันฟััง
กี่จ็ะเป็็นสิ�งท่�ดจ่ะทำให�ผู้้�ฟัังหรอ่ผู้้�เข้�าร่วมกี่ารเรย่นร้�
มองเหน็ภาพื่ข้องเร่�องท่�บัรรยายชี่ดัเจนแลืะสิ�งสำคุญั
คุ่อ หากี่ม่ทฤษฎี่ใด ๆ ท่�หยิบัยกี่มาคุวรจะกี่ลื่าว
อ�างถุ้งท่�มาด�วยเพื่่�อเป็็นกี่ารให�เกี่่ยรติิผู้้�ท่�เป็็น
เจ�าข้องติัวจริง

2 ม่วิชี่�กำ�รถ่่�ยทอด
กี่ารถุ่ายทอดคุวามร้�นั�นถุ่อเป็็นหัวใจหลัืกี่ข้อง
เน่�อหาท่�จะบัรรยาย วทิยากี่รติ�องถุ่ายทอดคุวามร้�
จากี่ติัวติน (Tacit Knowledge) ไป็ยังผู้้�เข้�าร่วม
กี่ารเรย่นร้�ด�วยภาษาง่าย ๆ หลืก่ี่เล่ื�ยงภาษาวิชี่ากี่าร
คุำศิพัื่ท์เฉพื่าะ (Technical Term) หรอ่แม�กี่ระทั�ง
ภาษาอังกี่ฤษ เพื่ราะผู้้�เข้�าร่วมกี่ารเร่ยนร้�อาจจะ
ไม่เข้�าใจในเร่�องท่�นำเสนอ อก่ี่ทั�งกี่ารบัรรยาย กี่ค็ุวร
จะมเ่ร่�องหนักี่ เบัา เข้�มข้�น แติกี่ต่ิางกัี่นออกี่ไป็บั�าง
โดยเฉพื่าะอารมณ์ข้นั จำเป็็นท่�จะติ�องสอดแทรกี่
เป็็นชี่่วง ๆ ติามคุวามเหมาะสม

3 ติ่อยอดคุว�มแป็ลักำใหม่
ปั็จจบุันัเทคุโนโลืยเ่ข้�ามามบ่ัทบัาทเป็็นอย่างมากี่กี่บัั
กี่ารดำเนินชี่วิ่ติ คุอมพิื่วเติอร์จง้เป็็นสิ�งท่�มป่็ระโยชี่น์
ในกี่ารบัรรยาย อก่ี่ทั�งถุ�าวิทยากี่รเรย่นร้�โป็รแกี่รม
พื่่�นฐาน เชี่่น Microsoft Word, Microsoft 
Power Point กี่็จะทำให�ม่ลื้กี่เลื่นมากี่มายท่�จะ
นำมาใชี่�ป็ระกี่อบักี่ารบัรรยาย อ่กี่ทั�งพื่ยายาม
คุ�นหาส่�อ เชี่่น โฆษณา แผู้่นพื่ับั หร่อกี่ารเร่ยนร้�
ในแบับัท่�แติกี่ต่ิาง เรย่กี่ว่ากี่ารสรรค์ุสร�างนวัติกี่รรม
ใหม่ ๆ (Innovation) ท่�แป็ลืกี่จากี่กี่ารบัรรยาย
โดยทั�วไป็ เชี่่น กี่ารพื่้ดคุุยแลืกี่เป็ลื่�ยนเร่ยนร้�
ระหว่างกี่นั กี่ารนำปั็ญหามาคุุยกี่นัแลืะระดมสมอง
(Brainstorm) เพื่่�อให�แต่ิลืะคุนคุดิหาวธ่ิีกี่ารเพื่่�อแกี่�ไข้
ป็ัญหาท่�เกี่ิดข้้�นจริงเป็็นกี่ารแลืกี่เป็ลื่�ยนเร่ยนร้�
ระหว่างกี่ัน (Knowledge Sharing)



4 ใส่ใจผู�ฟังั
วิทยากี่รติ�องร้�ว่าผู้้�ท่�เข้�ามารับักี่ารฟัังบัรรยายนั�น
เป็็นกี่ลุื่มคุนแบับัไหน อาชี่่พื่อะไร นั�นคุ่อติ�อง
วิเคุราะห์ผู้้�ฟัังให�ชี่ัดเจน เพื่่�อท่�จะได�ใชี่�ภาษาแลืะ
กี่ารส่�อคุวามหมายได�ถุ้กี่ติ�องเข้�าใจง่าย พื่ยายาม
ให�ผู้้�เข้�าร่วมกี่ารเร่ยนร้�เกี่ิดคุวามร้�ส้กี่ว่าวิทยากี่ร
ให�คุวามสำคุัญ สนใจแลืะเป็็นห่วง หมั�นถุาม 
หมั�นกี่ระติุ�นให�เกี่ดิแนวร่วม เพื่่�อช่ี่วยสร�างบัรรยากี่าศิ
ในกี่ารบัรรยาย 

5 ยับัยั�งกำิริย�
กี่ริยิาอากี่ารข้องวิทยากี่รก็ี่เป็็นเร่�องสำคัุญท่�ลืะเลืย
ไม่ได�โดยเฉพื่าะเร่�องข้องบัคุุลืกิี่ภาพื่ด�านกี่ารแต่ิงกี่าย
แลืะกี่ารใชี่�ภาษาพื่ด้ติ�องสุภาพื่ให�เกี่ย่รติผิู้้�เข้�าร่วม
กี่ารเรย่นร้� กี่ารเรย่กี่ชี่่�อผู้้�เข้�าอบัรม หรอ่กี่ารเช่ี่�อเชิี่ญ
ให�ติอบัคุำถุามกี่ค็ุวรใชี่�กี่ารผู้ายม่อเชี่ญิอย่างสภุาพื่
ไม่ใชี่่กี่ารชี่่�นิ�ว

6 รักำษ�เวลั�จบับัรรย�ย
วิทยากี่รบัางท่านใส่อารมณ์ในกี่ารบัรรยาย
มากี่เกี่ินไป็ จนลื่มเวลืาจบักี่ารบัรรยาย ทั�ง ๆ ท่�
ไม่เกี่่�ยวกี่ับัเร่�องท่�จะพื่้ดเท่าท่�คุวรจ้งอาจทำให�
เน่�อหาท่�เติร่ยมไว�ท่�ม่มากี่ไม่สามารถุบัรรยายได�
ทันเวลืา

ที่่�มา : ระว่ จ้ฑ์ศิฤงคุ์. วิทยากี่รกี่ารเกี่ษติร. กี่รุงเทพื่ฯ : ห�างหุ�นส่วนจำกี่ัด ม่นเซึ้อร์วิสซึ้ัพื่พื่ลืาย, 2562.


