เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย
วินัย เมฆด�า

ตามไปดู Smart Officers
และผลงานที่วังนํ้าเขียว

เกริ่นนํา
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับกลุม่ วิสาหกิจนิคมเศรษฐกิจพอเพียงวังน�า้ เขียวและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.(smart
officer) ขับเคลื่อนการถ่ายโอนชุดความรู้จากงานวิจัยต้นแบบศูนย์เรียนรู้มีชีวิต farmer shop สู่พื้นที่รองรับ
เกษตรกรรุ่นใหม่ นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อ�าเภอวังน�้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
จากแนวคิดบนฐานทฤษฎีทาง ถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและที่เห็นได้ และภาควิชาการไปสูเ่ กษตรกรในช่วงเวลา
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยประสิทธิภาพการ ชัดคือ คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในภาพ ที่ผ่านมา ใช้การส่งเสริมความรู้โดย “บอก
ผลิตต่อหน่วยพื้นที่ หรือ economy of รวม ยังคงเป็นชนชั้นล่างของสังคม อ่อน ให้เกษตรกรทำาตาม หรือ สาธิตให้ดู รวมทัง้
scale ในภาษาวิชาการกับความเชื่อที่ว่า ล้าและหนี้สินเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการ แก้ปญ
ั หาแทนเกษตรกรในบางเรือ่ ง” แต่ไม่
ทำามากๆ ใช้ทดี่ นิ มากๆ จะได้ผลผลิตมากๆ เปลี่ยนแปลงในห้วงเวลานั้นได้นำากรรมวิธี ได้กระตุ้นให้เกษตรกรเรียนรู้และคิดค้นได้
และสิ่งที่มาพร้อมกับความเชื่อคือ การใช้ ใหม่เข้ามาใช้ แต่ความรูข้ องเกษตรกรยังคง
ปัจจัยการผลิตทีเ่ พิม่ มากขึน้ อย่างมากมาย เป็นชุดความรู้เดิม ความรู้ทางการเกษตร
แหล่งพันธุกรรมต้องเปลีย่ นใหม่เป็นพันธุท์ ี่ แบบพึ่งพิงธรรมชาติ
ให้ผลผลิตสูงและตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ย
สิ่งที่เป็นช่องว่างของการพัฒนาที่
ที่ดี หมายความว่า เมื่อใส่ปุ๋ยแล้วเห็นการ ผ่านมา ทำาให้เกษตรกรเป็นชนชัน้ ทีย่ ากจน
เจริญเติบโตทีด่ ขี นึ้ ผลผลิตมากขึน้ กว่าพันธุ์ ของสังคม ก้าวไม่ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของ
ท้องถิน่ ทีเ่ กษตรกรใช้อยูเ่ ดิม แต่เบือ้ งหลังค โลกเสรี ...บทสรุปที่ชัดเจน คือ “ความรู้”
วามสำาเร็จ สารเคมีทางการเกษตรจำานวน และ “ความเท่าทันในข้อมูล” เพราะการ
มากที่ถูกนำาเข้าในทุกปี ยังคงเป็นคำาถาม ส่งผ่านความรู้การเกษตรแผนใหม่จากรัฐ เวทีถอดบทเรียนเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ วังนำ้าเขียว
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และชีวิตที่ดีกว่า และสามารถธ�ำรงรักษา
ทีด่ นิ ส.ป.ก.ในการท�ำการเกษตรอย่างยัง่ ยืน
กรอบคิดและแนวทางการยกระดับ
สมรรถนะ Smart Officers
เมื่อได้มีโอกาสปรึกษาหารือกัน
ระหว่างทวิภาคี คือ ภาครัฐ ภาควิชาการ
โดยมีแหล่งทุนสนับสนุนคือ สกว. และสวก.
งานในระยะแรกเริม่ จึงได้วางกรอบการวิจยั
โดยมุง่ ไปทีก่ ารวางกรอบสมรรถนะของเจ้า
หน้าที่ส.ป.ก. จากนั้นจึงจะเป็นเรื่องของ
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การวาง
กลไกและระบบการพัฒนา Smart Officers
โดยประกอบไปด้วยภาคทฤษฎี และการ
ปฏิบัติ ที่จะหล่อหลอมให้มีความสามารถ
ตามกรอบสมรรถนะทั้ง 3 มิติ นั่นคือ การ
เวทีถอดบทเรียนของ Smart Officers, Smart Farmers และผู้เกี่ยวข้อง
ปรับทัศนคติ วิธีคิด และการเพิ่มพูนความ
รู้และทักษะ จากนั้นจึงเป็นเรื่องของการ
เอง และนี่เองจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เกษตรกร เป้าหมายที่ปลายทาง
ด�ำเนินการพัฒนาโดยเป็นไปภายใต้เครือ
บอกว่า “ยิ่งท�ำยิ่งจน”
อันที่จริง Smart Officers มิใช่ ข่ายผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ าจากหลายสาขาวิชาการ
ทางเลือกเพือ่ รองรับปัญหาคือการ เป้าหมายทีป่ ลายทาง แต่เป็นผลผลิตทีเ่ ป็น ทั้งท่านที่เชี่ยวชาญในด้านการเกษตร การ
สร้างและพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรรุน่ ทรัพยากรมนุษย์ของส.ป.ก.ที่ต้องเกิดขึ้น ตลาด การรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย
ใหม่ ทีร่ จู้ กั ใช้ขอ้ มูลมาประกอบการวางแผน ก่อน เพือ่ จะไปท�ำหน้าทีภ่ ายใต้ภารกิจของ
การผลิตและควบคุมความเสีย่ งของตนเอง ส.ป.ก. นัน่ คือ การส่งเสริมเกษตรกรในเขต กระบวนการยกระดับ
ได้ เน้นการผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพปลอดภัย ปฏิรูปที่ดินให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้
การยกระดับสมรรถนะ Smart
ต่อผู้บริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้าง เกิดประโยชน์สูงสุด และเป้าหมายที่ปลาย Officers ในแต่ละรุน่ นัน้ ด�ำเนินการในช่วง
ต้นแบบการจัดการผลิตได้ตลอดห่วงโซ่ ทางทีเ่ ป็นค�ำตอบสุดท้าย คือ ท�ำอย่างไรจึง เวลาต่อเนื่องกว่า 6 เดือน และเป็นไปภาย
การผลผลิต โดยมีเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ(smart จะให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีอาชีพ ใต้การให้ความรู้ การปลุกจิตส�ำนึก ปรับ
officer) เป็นกลไกส�ำคัญในการจัดการ
ภารกิจตามนโยบาย
จุดเริม่ ต้นของโครงการความร่วมมือ
จุดเริ่มต้นมาจากวิสัยทัศน์ของ
เลขาฯส.ป.ก. (ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์)
ทีต่ อ้ งการแก้ปญั หาและลดช่องว่างทีม่ าจาก
นโยบายรัฐในภารกิจด้านการจัดสรรทีด่ นิ ท�ำ
กินแก่เกษตรกร ซึ่งปัญหายุ่งยากซับซ้อน
นั้น ต้องแก้โดยการสร้างระบบและกลไก
ที่สามารถเข้าถึงเกษตรกรที่ต้องการท�ำมา
หากินในอาชีพการเกษตรอย่างแท้จริง และ
ที่ส�ำคัญ คือ ต้องติดอาวุธทางปัญญาให้
เกษตรกรเหล่านัน้ รูเ้ ท่าทัน และมีภมู คิ มุ้ กัน
ในการประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับบริบท
คุณนิคม เกษตรกรรุ่นใหม่คนเก่งของเรา
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ทัศนคติ ที่ใช้กระบวนการหลากหลายวิธี
ตลอดจนการทำาโครงการพัฒนาเกษตรกร
ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือที่เรียกกันว่า
PBL (Project Based Learning)
วันแห่งความสําเร็จ (เบื้องต้น)
ในทุกๆ รุ่น ของเวทีสรุปบทเรียน
(ว่าที่) Smart Officers จะได้นำาเสนอ
ความคิดรวมยอดและแผนงานในอนาคต
สำาหรับโครงการ PBL ที่จะทำาในอนาคต
พร้อมกับตัวชี้วัดความสำาเร็จ ซึ่งเป็นเป้า
หมายที่ปลายทาง!!
ลองดูหน้าตา ท่าทาง และแววตา
ที่ฉายแววแห่งความฝัน........ นี่คือตัวอย่าง
ของ Smart Officers ส.ป.ก. ที่น่าภาค
ภูมิใจ............โปรดติดตามตอนต่อไปของ
เรื่องราวของ Smart Officers แต่ละคน
ได้จากวารสารฅนสหกรณ์

การรวมพลังของหลายภาคส่วนจนเกิดเป็นวังนำ้าเขียวโมเดล
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