รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับ
สมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ”
(31 มกราคม 2557 – 30 มกราคม 2558)

โดย นายวินัย เมฆดา และคณะ
มกราคม 2558

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรูเ้ พื่อยกระดับ
สมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ”

คณะผู้วิจัย
1. นายวินัย
2. นายสุกิจ
3.ผศ.ดร.ร่วมจิตร
4. นายเอกชัย
5.นายสมชาย
6. น.ส.ดวงรัตน์
7. น.ส.ผกาวรรณ

เมฆดา
มาลัยรุ่งสกุล
นกเขา
ยุทธชัยวรกุล
สว่างจิตร
ชูสระคู
วันติ

โครงการ ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 7
สนับสนุนโดย สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

คำนำ

จากชุด โครงการวิ จัยการขั บเคลื่ อ นการพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ละการค้ า ที่เป็ นธรรม
ระยะที่ 6 ที่ ผ่ านมาได้มี ข้อ เสนอเชิ งนโยบายให้ ขยายผลการจั ดตั้ งและดาเนิ นงาน “ธุรกิจฐานสั งคม”
เพื่อ เป็ นเครื่ องมือ ภาครัฐ ในการใช้ แก้ ปัญหาเศรษฐกิจ -สั งคม บนหลั กการพึ่ งพาร่ วมมือ กัน และเพื่ อ
สนั บสนุน การพั ฒ นาระบบส่ งเสริ มเรี ยนรู้เพื่ อ ยกระดั บสมรรถนะการแข่ง ขัน ผ่านกลไกหน่ว ยงานรัฐ ”
โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง เจ้ าหน้ า ที่ รัฐ และเพื่ อ พั ฒ นาระบบสนั บสนุ น และส่ งเสริม การเรี ยนรู้ที่ส ามารถ
ยกระดับสมรรถนะของเจ้าหน้า ที่ ส.ป.ก. ส าหรับบทบาทใหม่ ใ นฐานะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงที่ ทาหน้า ที่
ให้ก ารสนับสนุ นส่ งเสริมการรวมกลุ่ มของเกษตรกรและสร้างสรรค์ธุ รกิ จภายใต้โซ่ อุปทานของกลุ่ม สู่
การยกระดับอาชีพและการด าเนิ นชีวิตของเกษตรกรที่ เป็ นเป้าหมาย ส.ป.ก.
(ร่าง) รายงานวิ จัยฉบั บสมบู รณ์ ฉ บับนี้ เป็น รายงานผลการดาเนิ นงานโครงการวิจัย
“การพัฒ นาระบบส่ง เสริ มเรี ยนรู้ เพื่อ ยกระดับสมรรถนะการแข่ง ขันผ่ านกลไกหน่ วยงานรั ฐ ”ภายใต้ชุ ด
โครงการวิจัยการขับเคลื่ อ นการพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ละการค้ า ที่เป็น ธรรมระยะที่ 7 ซึ่ง ด าเนิน การ
ในช่ ว งเดื อ นมกราคม 2557 – มกราคม 2558 เพื่ อ เสนอต่ อ ส านั ก งานกองทุ น สนั บสนุ น การวิ จัย
(สกว.)
เนื้ อ หาสาระของรายงานวิจัยฉบั บนี้ ประกอบด้ ว ย บทสรุ ปผู้ บริ หาร รายละเอี ยด
วิธีก ารวิจัยผลการทบทวนวรรณกรรม ผลการด าเนิ นงานวิจัย สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะเชิ ง
นโยบายและสาธารณะ จึ ง หวั งเป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า การด าเนิ น การวิ จัยดั ง กล่ า ว จะเป็ น ไปตามความ
คาดหวัง ของสานัก งานกองทุ น สนั บสนุ นการวิ จัย ในการใช้ เป็น แนวทางแก่ องค์ก รเพื่ อพั ฒ นาระบบ
สนั บสนุ นและส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ที่ส ามารถยกระดั บสมรรถนะของเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ ต่อ ไปและหากมี
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง รายงานการวิ จัย คณะวิจัยยินดีน้อมรับและขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

คณะนักวิจัย
มกราคม 2558

บทสรุปผู้บริหาร
สานั ก งานการปฏิ รูปที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)เป็น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีภ ารกิ จหลั ก ในการจั ดที่ ดิ นทากิน และที่ อ ยู่อ าศัยให้ เกษตรกร รวมทั้ง การพั ฒ นา
ความรู้แ ละขี ดความสามารถเกษตรกร ปั จจุ บัน จั ดที่ ดิ นให้ กั บเกษตรกรไปแล้ว กว่า 2.4 ล้ านราย เนื้ อ ที่
กว่า 34 ล้านไร่ ปัญ หาที่ ผ่านมาคือผู้ ที่ได้ รับจั ดสรรที่ดิ นทากิน จานวนมากที่ไม่ ได้ใช้ที่ดิ นให้ เกิด ประโยชน์
อย่างเต็ มประสิ ทธิภ าพและทาการเกษตรแล้ วขาดทุ น ทาให้ เกษตรกรขาดความมั่ นใจในอาชีพ เกษตร ซึ่ ง
ปัญ หาดั งกล่ าวผู้ มี บทบาทส าคั ญ ในการส่ งเสริ ม และพั ฒ นาอ งค์ค วามรู้ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารร่ ว มมื อ ในการ
เข้าใจปัญ หา คื อ เจ้ าหน้า ที่ข องรัฐ และหากเจ้ าหน้ าที่ ภาครั ฐดั งกล่ าว ได้ รับการพั ฒ นาขีด ความสามารถ
เพื่อ จัดการภารกิจสู่เป้ าหมายอย่างเป็ นองค์รวมสอดคล้ องกับบริบทที่ หลากหลาย สามารถสร้างทีม งาน
เชี ยวชาญการจั ดการสนั บสนุ น ส่ง เสริ ม ภารกิ จตามนโยบาย ย่ อ มลดโอกาสการละทิ้ งที่ ดิ น ทากิ น และ
สร้างความเชื่อมั่นในการทาหน้ าที่ ได้
จากผลการวิจัยของชุ ดโครงการวิจัยการขับเคลื่ อนการพัฒ นาการสหกรณ์แ ละการค้าที่
เป็น ธรรมระยะที่ 6 ที่ ผ่านมาได้ มีข้ อ เสนอเชิ งนโยบายให้ ขยายผลการจั ดตั้ งและด าเนิน งาน “ธุ รกิ จฐาน
สัง คม”เพื่ อเป็ น เครื่อ งมื อภาครัฐ ในการใช้แ ก้ปัญ หาเศรษฐกิ จ-สั งคม บนหลัก การพึ่ งพาร่ วมมื อกั นและ
เพื่อ สนั บสนุ นการพัฒ นาระบบส่ งเสริมเรียนรู้เพื่ อยกระดับสมรรถนะการแข่ งขั นผ่า นกลไกหน่ วยงานรัฐ ”
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เจ้ าหน้ าที่ รัฐ ต้ อ งมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ มี ทัก ษะในการส่ง เสริ ม การร่ว มกลุ่ มและ
สร้ างความเข้ ม แข็ ง ขององค์ ก ร อี ก ทั้ง มี วิสั ยทั ศน์ ใ นการพั ฒ นาภาคการเกษตร ด้ว ยการปรับเปลี่ ยน
บทบาทการส่ ง เสริ มรู ปแบบใหม่ ที่ เอื้ อ ต่ อ การมี ส่ ว นร่ว มของภาคประชาชนอย่ า งเท่ าเที ยม และเพื่ อ
พัฒ นาระบบสนั บสนุ นและส่ งเสริมการเรียนรู้ที่ส ามารถยกระดับสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. สาหรั บ
บทบาทใหม่ ในฐานะผู้ นาการเปลี่ยนแปลงที่ทาหน้ าที่ ให้ก ารสนั บสนุน ส่งเสริม การรวมกลุ่ม ของเกษตรกร
และสร้ างสรรค์ธุ รกิ จภายใต้โ ซ่อุ ปทานของกลุ่ มสู่ การยกระดับอาชีพ และการดาเนิน ชีวิ ตของเกษตรกรที่
เป็นเป้าหมายส.ป.ก. และสถาบั นวิช าการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการสนับสนุน ของ
สานั กงานกองทุน สนั บสนุ นงานวิ จัย จึ งร่ว มกั นศึก ษาวิ จัยระบบสนั บสนุ นและส่ งเสริมการเรี ยนรู้ ยกระดั บ
สมรรถนะของเจ้าหน้า ที่ ส.ป.ก. สร้างผู้ นาการเปลี่ยนแปลงที่ ผ่านการฝึ ก อบรมภายใต้ การเรี ยนรู้ smart
officer ที่มีสมรรถนะและมีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อไป
การด าเนิน งานวิ จัยใช้ ตั วแบบหลัก สู ตรการพั ฒ นาผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงในการส่ งเสริ ม
เกษตรกรสู่ การพั ฒ นาที่ยั่งยื น(Smart officer) ซึ่ งจากการจั ดประชุม เชิ งปฎิบัตกิ ารเพื่ อก าหนดสมรรถนะ
ของเจ้ าหน้ าที่ ส.ป.ก. โดยระดมความคิด เห็ น แลกเปลี่ยนข้ อเสนอแนะจากผู้ทรงคุ ณวุ ฒิ ได้ส มรรถนะ
ดังนี้
1. ผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่ง เสริ มเกษตรกรสู่ก ารพัฒนาที่ ยั่งยืน มีจิต สานึก รักองค์ก ร
และงานในภารกิจ เข้าใจบทบาทและความสาคัญของเกษตรกร

2.
ความสามารถในการยกระดั บขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ ที่
ก่อให้เกิดสมดุลในการดาเนินชีวิต แก่เกษตรกร
3.
ความสามารถด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ในสถาบัน เกษตรกร
4.
ความสามารถในการส่งเสริมการสร้างมู ลค่าเพิ่มสิ นค้าเกษตร
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการพั ฒ นาผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงในการส่ ง เสริ ม เกษตรกรสู่ ก าร
พั ฒ นาที่ ยั่ง ยื น ได้ ก าหนดหลั ก สู ต รตามสมรรถนะทั้ ง 4 ข้ อ ตามขั้ น ตอ น การพั ฒ นาและปรั บปรุ ง
หลักสูตร 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย

การวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน

การกาหนด
จุดมุ่งหมาย
(สมรรถนะ)

กาหนดเนื้อหา
และการเรียนรู้

การประเมินผลการ
ใช้หลักสูตรการ
ปรับปรุงแก้ไข

การนาหลักสูตร
ไปใช้

การกาหนด
มาตรการวัดและ
การประเมินผล

กาหนดหน่วยการเรียน 6 หน่วยการเรียน ระยะเวลา 92 ชั่วโมง ประกอบด้วย
หน่วยเรียนที่ 1: การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ของ ส.ป.ก. Smart officer
หน่วยเรียนที่ 2: ความสามารถในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ เกษตรกรในแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืน
หน่วยเรียนที่ 3: ความสามารถในการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้ มแข็ง
หน่วยเรียนที่ 4: มีทักษะการจัดการโซ่อุปทานของกลุ่มและเชื่อ มโยงเครือข่ ายในแนวทางการค้ าเป็น
ธรรม
หน่ วยเรี ย นที่ 5: ความสามารถในการส่ง เสริ ม การสร้างมู ลค่ าเพิ่ม สิ นค้ าเกษตร (การลดต้ นทุ นในการ
ปลูก ข้าว การสร้างโรงเรื อนราคาประหยัด การส่งเสริมการใช้ เครื่อ งหยอดเมล็ด รวมถึงการสร้ างแบรนด์
การทา Farmer shop/Famer market)
หน่วยเรียนที่ 6 : การดาเนินการโครงการภายใต้ค าแนะนาของทีมที่ ปรึกษา
ทั้ ง นี้ เพื่ อ มุ่ ง เปลี่ ย นแปลงเจ้ า หน้ า ที่ ส.ป.ก. ให้ เป็ น นั ก ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาที่ มี ขี ด
ความสามารถในทั กษะ 3 มิ ติ ได้แ ก่ ทัศ นคติ วิธี คิด และความรู้ ในการจั ดการภารกิ จสู่ เป้ าหมายอย่าง
เป็นองค์รวม ที่ สอดคล้อ งกับบริบทที่หลากหลาย ทั้งนี้ เพื่อลดโอกาสการละทิง้ ที่ ดินทากิน และสร้างความ

เชื่อมั่ นในอาชีพ เกษตรบนหลัก การพึ่งพาและร่วมมื อกัน ในแนวทางธุรกิจฐานสัง คมโดยกลุ่ มเป้ าหมายเป็ น
เจ้าหน้าที่
ส.ป.ก. จังหวัดจานวน 18 ราย ประกอบด้วย

ภาคเหนือ จังหวัดพิจิตร และสุโขทัย
ภาคกลาง จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ประจวบคี รีขั น ธ์ ระยอง ราชบุ รี
ลพบุรี และอุทัยธานี
ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ จั งหวัดขอนแก่ น ชั ยภู มิ นครราชสีม า บุ รีรัมย์ มหาสารคราม
ยโสธร สกลนคร หนองคาย และอุดรธานี
ภาคใต้ จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช และสงขลา
โดยผลการประเมิ น อยู่ ใ นระดั บที่ น่ า พอ ใจ มี ก ารปรั บ เปลี่ ยนทั ศ นคติ วิ ธี คิ ด และ
พฤติก รรมที่ส อดคล้อ งกั บเป้ าหมายและบริบทที่ หลากหลาย เกิด โครงการที่ต่ อเนื่ อง 18 โครงการ ในพื้ นที่
เขตปฏิ รูปที่ ดิ น 18 จั งหวั ดซึ่ ง จากภาพรวมของข้ อ เสนอโครงการ PBL สามารถวิ เคราะห์ ค วามมุ่ งหมาย
กระบวนการและผลที่คาดว่าจะได้รับดังนี้
1. เป็ น การสร้ า งโอกาสและทางเลื อ กในอาชี พ เกษตรกรที่ เหมาะสมกั บบริ บ ทและ
ศักยภาพของพืน้ ที่
2. เป็ น การต่ อยอดและสร้ างความเข้ม แข็ งให้ เกษตรกร กลุ่ ม เกษตรกรในพื้ น ที่ ให้ เกิ ด
รายได้ และลดต้นทุนการผลิต
3. เป็น การแก้ไขปัญ หาของเกษตรกรที่ ประสบอยู่ โดยใช้ข้ อมู ล ความรู้และทรัพ ยากรที่
มีอยู่ มาสนับสนุน การจัดการด้ านการผลิต การตลาดและคุ ณภาพของผลิตภั ณฑ์ ราย
พืช
4. เป็นการปรับเปลี่ ยนกระบวนการผลิตสู่เกษตรปลอดสารและเกษตรอิ นทรีย์
จากกระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ตรระบบสนับสนุ น และส่ งเสริ ม การเรี ยนรู้ เพื่ อ ยกระดั บ
สมรรถนะของเจ้ าหน้ าที่ ส.ป.ก. คณะวิ จัยในฐานะหน่ วยงานใน ส.ป.ก. ยั งได้ นาแนวคิ ดและหลัก การไป
ขยายผลหลัก สูต รผู้น าการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรกร (เกษตรกรวัน สุ ข) ซึ่ง พั ฒนาแนวคิ ด มาขยายผล
และทดลองจัด การเรี ยนรู้แ ก่ ผู้ที่มี งานทาและสนใจภาคการเกษตรได้ เข้ ามาเรียนรู้ ใ นช่ ว งวั นหยุ ดเสาร์ อาทิ ต ย์ ซึ่ งด าเนิ น การไปแล้ ว 1 รุ่ น การถ่ า ยโอนชุ ด ความรู้ Farmers shop ในพื้ น ที่ ศู น ย์ ปฏิ บัติ ก าร
โครงการสร้างและพั ฒ นาเกษตรกรรุ่น ใหม่ จั งหวั ดชุ มพร เกิด ขยายผลต้น แบบหลัก สูต รการพั ฒ นาผู้ น า
การเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรในพืน้ ที่ เขตปฏิรูปที่ดนิ

ข้อ เสนอเชิง นโยบาย จึง เห็ น ควรสนั บสนุน ให้ เจ้ า หน้ า ที่ข อง ส.ป.ก. ใช้ ง านวิ จัย ภายใต้
กรอบ Project base leaning (PBL) เป็น เครื่ องมื อในการปฏิบัตงิ านเพื่ อสร้ างความเข้มแข็งและความยั่งยื น
ให้กั บเกษตรกรในพื้ นที่ โดยใช้ข้ อมู ล ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพ ยากรที่ มีอ ยู่ในการวิ เคราะห์ ศัก ยภาพ
และเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาเชิงพืน้ ที่ ในลักษณะงานวิจัยในงานประจา (Routine to research: R2R)
การด าเนิ นงานระยะต่อ ไปควรมี ก ารติ ด ตาม หนุ นเสริม กระบวนการ ประเมิ น ผลการ
ดาเนิ นงานของโครงการ PBL ทั้ง 16 โครงการ ที่ผ่า นการพิจารณาจากผู้ทรงคุณ วุฒิ และได้รับการอนุมั ติ
งบประมาณจาก ส.ป.ก. การประเมิ นผลกระทบเชิ งสัง คม เพื่ อสร้างความยั่ งยืน ในพื้ นที่ การถอดบทเรียน
กระบวนการสนั บสนุ น กระบวนการด าเนิน งานและผลการด าเนิ น โครงการ PBL จากผลการปฏิ บัติ
โครงการ PBL การขยายผลการด าเนิ น งานจากพื้ น ที่ ต้ น แบบ 16 พื้ น ที่ สู่ พื้ น ที่ อื่ น การขยายผลจาก
หน่วยงานภาครัฐ (ส.ป.ก.) สู่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการน างานวิ จัยน าการพัฒนา
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
สำนั กงำนกำรปฏิรูปที่ ดิน เพื่อ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็ นหน่วยงำนในสังกั ดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มี ภ ำรกิ จในกำรจั ด ที่ ดิ น และที่ อ ยู่อ ำศั ยให้ เกษตรกร คุ้ ม ครองที่ ดิน เพื่ อ เกษตรกรรม
ฟื้น ฟูส ภำพแวดล้ อม รวมทั้ง กำรพั ฒ นำควำมรู้แ ละขีด ควำมสำมำรถเกษตรกร เร่ง รัด พัฒ นำธุรกิ จ
กำรเกษตรโดยกำรพัฒ นำสถำบัน เกษตรกร ปั จจุ บัน ส.ป.ก. จัด ที่ดิ นให้ กับเกษตรกรไปแล้ วกว่ำ 2.4
ล้ำนรำย เนื้อ ที่ก ว่ำ 34 ล้ ำนไร่ ผู้ที่ได้ รับจัด สรรที่ ดิน ทำกิ น ส่ว นใหญ่ ยัง ใช้ที่ดิน ไม่ เกิด ประโยชน์อ ย่ำง
เต็มประสิ ทธิ ภำพหรือ ทำกำรเกษตรแล้วขำดทุ น ทำให้ เกษตรกรขำดควำมมั่ นใจในอำชีพ เกษตร ทั้ง นี้
ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลมำจำกกำรที่ ผู้ ที่ไ ด้ รั บจั ด สรรที่ ดิ น ทำกิ น เหล่ ำ นั้ น ขำดควำมรู้ แ ละทั ก ษะทำง
เกษตรกรรม ขำดกำรจั ด กำรอย่ ำงเป็ น ระบบและไม่ รู้เท่ ำทั น ต่ อ กำรเปลี่ ยนแปลง ทำให้ ข ำดกำร
ปรั บตั ว อย่ ำ งทั นเหตุ ก ำรณ์ แ ละยัง ขำดกำรส่ง เสริม กำรจัด กำรควำมรู้ ที่เหมำะสมจำกหน่ ว ยงำนรั ฐ
ดังนี้หำกเกษตรกรและเจ้ำหน้ำที่ได้รับกำรพัฒนำขีด ควำมสำมำรถในทั กษะ 3 มิติ ได้แ ก่ ทั ศนคติ วิ ธี
คิด และควำมรู้ เพื่อ จัด กำรภำรกิ จสู่ เป้ ำหมำยอย่ำงเป็ น องค์รวมสอดคล้ องกับบริ บทที่ หลำกหลำย
สำมำรถสร้ ำงที มงำนเชี่ ยวชำญกำรจัด กำรสนั บสนุ นส่ งเสริมภำรกิจตำมนโยบำย ยกระดั บและขยำย
ผลกำรดำเนิน งำนโดยกำรร่วมมือ จัด กำรเรี ยนรู้ของเกษตรกรและเจ้ำหน้ ำที่ ( Smart Farmer; Smart
Officer ) ย่อมลดโอกำสกำรละทิง้ ที่ดิ นทำกินและสร้ ำงควำมเชื่อมั่น ในอำชีพเกษตรได้
จำกผลกำรวิจัยของชุด โครงกำรวิ จัยกำรขั บเคลื่ อ นกำรพั ฒนำกำรสหกรณ์แ ละกำรค้ำที่ เป็ น
ธรรม ระยะที่ 6 ซึ่ งได้ มีข้ อเสนอเชิงนโยบำยให้ข ยำยผลกำรจัดตั้ งและด ำเนิ นงำน “ธุ รกิจฐำนสัง คม”
เพื่ อเป็น เครื่ อ งมื อ ของภำคเกษตรกรและภำครั ฐในกำรใช้แ ก้ ปัญ หำเศรษฐกิ จ -สั ง คม บนหลัก กำร
พึ่ งพำและร่ ว มมื อ กั น ตำมนิ ยำมควำมหมำยของ “ธุรกิ จฐำนสั ง คม”(5 ประกำร) ประกอบด้ ว ย 1.
ธุรกิ จที่ ดำเนินกำรบนหลัก กำรพึ่ งพำและร่ว มมื อกั นของภำคี 2. มีก รอบกำรทำงำนอย่ำงมีแ บบแผน
เพื่ อ กำรบรรลุ เป้ ำ หมำยร่ วม 3.มี ก ำรน ำนวั ต กรรมด้ ำนกำรบริ หำรจั ด กำรมำใช้ ในธุ รกิจ 4.ด ำเนิ น
ธุรกิ จภำยใต้ก ลไกกำรตลำดเพื่ อกำรบรรลุ เป้ำหมำยทั้ง เศรษฐกิ จและสัง คมและ 5. มุ่งพั ฒนำสู่ ระบบ
กำรค้ ำที่เป็นธรรม ที่จะช่วยลดข้ อจำกัดและเปิ ดโอกำสกำรเชื่อมโยงธุรกิ จชุม ชนสู่ สำกลและสำมำรถ
ปรับตัวเข้ำกับปัจจัยสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ
เพื่อ สนับสนุ น นโยบำยดัง กล่ ำว จำเป็ นที่ ผู้เกี่ยวข้ องโดยเฉพำะอย่ ำงยิ่ง เจ้ ำหน้ำ ที่ รัฐ ต้อ งมี
ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจ มีทักษะในกำรส่ งเสริมกำรร่ วมกลุ่ ม และสร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์ก ร อี กทั้ ง
มี วิ สั ยทั ศ น์ ในกำรพั ฒ นำภำคกำรเกษตร ด้ ว ยกำรปรับ เปลี่ ยนบทบำทกำรส่ ง เสริ ม รู ปแบบใหม่
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ตลอดจนกำรปรั บปรุง แก้ ไขเชิ งนโยบำยและโครงกำรสร้ำงพื้ นฐำนที่ เอื้ อต่ อกำรมีส่ ว นร่ วมของภำค
ประชำชนอย่ ำงเท่ ำเที ยมมำกกว่ำกำรสั่ งกำรจำกนโยบำยเบื้ อ งบน ดั งนั้ นกำรพั ฒ นำ Smart Office
ในที่ น้ีจึง เพื่อ ประโยชน์ตอ่ เจ้ำหน้ ำที่รัฐหรื อผู้ นำองค์ก ร น ำไปใช้ใ นกำรส่ง เสริ มกำรรวมกลุ่มและสร้ำง
ควำมเข้มแข็งขององค์กร
เพื่ อเป็ นกลไกในกำรแก้ ปัญ หำกำรประกอบอำชี พ และกำรด ำเนิ น
ชีวิต อย่ำงมี ควำมสุ ข นั บเป็ นประเด็ นยุ ทธศำสตร์ส ำคั ญของรั ฐบำลทุ กประเทศ โดยเจ้ำหน้ำ ที่รัฐ ย่อ ม
มีบทบำทสำคัญต่อกำรสำนต่อนโยบำย สู่กำรปฏิบัตเิ พื่อบรรลุเป้ำหมำยเชิงยุ ทธศำสตร์ดังกล่ ำว
ในกำรถ่ำ ยโอนควำมรู้ ในกำรยกระดั บควำมสำมำรถของเจ้ ำหน้ ำที่ ส.ป.ก. : Smart Officer
จึงมุ่ งเน้น นำชุดควำมรู้ต ำมกรอบกำรพัฒ นำระบบคุณ ค่ำและกำรค้ำที่ เป็น ธรรม (VN&F Platform) ไป
พัฒ นำตั วแบบธุ รกิ จชุ มชน โดยกำรบริ หำรจั ดกำรอุ ปทำนมำใช้ ในธุรกิจเพื่ อกำรยกระดั บสมรรถนะ
ของธุ รกิ จ เพิ่ ม ขี ด ควำมสำมำรถของเกษตรกรสู่ ก ำรท ำเกษตรที่ ดี แ สดงให้ เห็ น ทิ ศ ทำงในกำร
ขับเคลื่อ นซึ่ง จะน ำไปสู่ คุณ ค่ ำใน 4 ประกำร ได้ แก่ กำรเกษตรยั่ง ยืน และกำรสร้ำงควำมมั่ นคงทำง
อำหำร ระบบกำรค้ ำ ที่ เป็ น ธรรมและสร้ำงสรรค์ สิ น ค้ ำ ไทยสู่ ส ำกล โครงสร้ ำงพื้ น ฐำนและระบบ
สนับสนุนกำรพัฒนำ คนในสังคมใส่ใจในสุขภำวะ สิ่งแวดล้อมและสังคมคุณภำพมีคุณธรรม

คำถำมวิจัย
ตั ว แบบและแนวปฏิ บัติ ที่ดี ส ำหรั บระบบสนั บสนุ น และส่ ง เสริ ม กำรเรี ยนรู้ เพื่ อ ยกระดั บ
สมรรถนะของเจ้ำหน้ำที่ ภำยใต้กลไกหน่วยงำนรั ฐ ควรมีอ งค์ประกอบอย่ำงไร จึง จะช่ว ยเสริมพลังซึ่ ง
กันและกันในกำรสร้ำงสมรรถนะแก่เจ้ำหน้ำ ที่ในกำรมีสว่ นร่วมขั บเคลื่อนยุ ทธศำสตร์ประเทศ

วัตถุประสงค์
เพื่ อพั ฒ นำระบบสนั บสนุ นและส่ งเสริ มกำรเรี ยนรู้ เพื่ อยกระดั บสมรรถนะของเจ้ ำหน้ำ ที่ ส.
ป.ก. ส ำหรั บบทบำทใหม่ ใ นฐำนะผู้ น ำกำรเปลี่ ยนแปลงที่ ทำหน้ ำ ที่ ใ ห้ ก ำรสนั บสนุ น ส่ ง เสริม กำร
รวมกลุ่ มของเกษตรกรและสร้ ำ งสรรค์ธุ รกิ จภำยใต้ โ ซ่ อุ ปทำนของกลุ่ ม เพื่ อ นำไปสู่ ก ำรยกระดั บ
อำชีพและกำรดำเนินชีวิตของเกษตรกรที่เป็น เป้ ำหมำย

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ข้อ เสนอเชิ งนโยบำยและแนวปฏิ บัติ เพื่ อ ลดช่อ งว่ ำงตำมยุ ทธศำสตร์ ประเทศในส่ ว นที่
เกี่ยวข้ องกับกำรยกระดับสมรรถนะกำรแข็ งขั นกำรลดและกำรปรับเปลี่ ยนสู่ กำรผลิ ต ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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2. ตัว แบบและแนวปฏิ บัติ ที่ดีต ลอดจนข้อ เสนอเชิ งนโยบำยส ำหรับพัฒ นำกลไกและระบบ
ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรเรี ยนรู้สเู่ กษตรกร
3. ได้ ผู้ น ำกำรเปลี่ ยนแปลงที่ ผ่ ำ นกำรฝึ ก อ บรมภำยใต้ ก ำรเรี ย นรู้ smart officer ที่ มี
สมรรถนะและมีควำมพร้อมในกำรขับเคลื่อ นยุ ทธศำสตร์ ประเทศ

ขอบเขตกำรวิจัย
เจ้ ำหน้ ำ ที่ ส ำนั ก งำนกำรปฏิ รูปที่ ดิน เพื่ อ เกษตรกรรม ระดั บ ปฏิ บัติ ก ำร- ชำนำญกำร ทั้ ง
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
กรอบแนวคิด กำรพัฒ นำระบบส่ง เสริม เรี ยนรู้เพื่อ ยกระดั บสมรรถนะกำรแข่ง ขัน ผ่ ำนกลไก
หน่ว ยงำนรั ฐ โดยกำรใช้ก ลธุรกิจฐำนสัง คมในกำรลดช่ องว่ ำงเชิงนโยบำยและกำรปฏิ บัติ สู่ก ำรบรรลุ
เป้ ำหมำยกำรพั ฒ นำประเทศแก่ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรัฐ เพื่ อ สร้ ำ งผู้ น ำกำรเปลี่ ยนแปลงในกำรส่ ง เสริ ม
เกษตรกรสู่ ก ำรพั ฒ นำที่ ยั่งยื น สำมำรถยกระดั บขี ด ควำมสำมำรถของเกษตรกรในกำรประกอบ
อำชี พ ที่ก่ อ ให้เกิ ดสมดุ ล ในกำรด ำเนิ นชี วิ ต มี ค วำมสำมำรถด้ ำ นกำรจั ดกำรเชิ งกลยุ ทธ์ ใ นสถำ บั น
เกษตรกรมีค วำมสำมำรถในกำรส่งเสริ มกำรสร้ ำงมู ล ค่ำเพิ่ม สิน ค้ ำเกษตร สร้ ำงต้ น แบบกำรจั ด กำร
ธุรกิจฐำนสังคมในพืน้ ที่เขตปฏิ รูปที่ (PBL)

•
•
•
•

GAPS

(Life Long Learning)

ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย

4

ขั้นตอน/กระบวนกำรวิจัย
ในกำรถ่ำ ยโอนควำมรู้ ในกำรยกระดั บควำมสำมำรถของเจ้ ำหน้ ำที่ ส.ป.ก.: Smart Officer
มุ่ง เน้ น นำชุด ควำมรู้ต ำมกรอบกำรพั ฒ นำระบบคุ ณ ค่ ำและกำรค้ ำที่ เป็ น ธรรม (VN&F Platform) ไป
พัฒ นำตั วแบบธุ รกิ จชุ มชน โดยกำรบริ หำรจั ดกำรอุ ปทำนมำใช้ ในธุรกิจเพื่ อกำรยกระดั บสมรรถนะ
ของธุ รกิ จ เพิ่ ม ขี ด ควำมสำมำรถของเกษตรกรสู่ ก ำรท ำเกษตร ที่ ดี แ สดงให้ เห็ น ทิ ศ ทำงในกำร
ขับเคลื่อ นซึ่ง จะน ำไปสู่ คุณ ค่ ำใน 4 ประกำร ได้ แก่ กำรเกษตรยั่ง ยืน และกำรสร้ำงควำมมั่ นคงทำง
อำหำร ระบบกำรค้ ำ ที่ เป็ น ธรรมและสร้ำงสรรค์ สิ น ค้ ำ ไทยสู่ ส ำกล โครงสร้ ำงพื้ น ฐำนและระบบ
สนับสนุนกำรพัฒนำ คนในสังคมใส่ใจในสุขภำวะ สิ่งแวดล้อมและสังคมคุณภำพมีคุณธรรม

•

•

Gaps/

•

•

Project base
,
community
base

•

•
•
•
•

•

•

ภำพที่ 1.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กำรประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำรกั บที มกลยุทธ์เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในกำร Logical Framework
กำรประชุมหน่วยงำนภำคีเพื่อวำงแผนกำรทำงำนสู่เป้ำหมำยร่วม
กำรประชุมสัมมนำเชิง ปฏิบัตกิ ำรเพื่อวิ เครำะห์องค์ก ร /Gaps/ มำตรฐำนสมรรถนะ
กำรพัฒนำหลักสูตร สำระกำรเรียนรู้ และสื่อกำรสอน
กำหนดกลุ่มเป้ำหมำยเจ้ ำหน้ ำที่ ส.ป.ก. /ปฐมนิเทศและจัดทำฐำนข้อมูล
กำหนด Project base รำยบุคคล, community base
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7. กำรจัดกำรเรียนรู้ (Implement)
8. กำรปรับปรุงและพัฒนำหลัก สูตร
9. สรุปผล สร้ำงต้นแบบโครงกำรฯกลุ่มขยำยเครือข่ ำย
10. สรุปบทเรียน จัดทำข้อมูลเสนอเชิงนโยบำยกำรขั บเคลื่อนโครงกำรขยำยผลปี 58
ตำรำงที่ 1.1 แผนกิจกรรม
ระยะเวลำดำเนินกำร (12 เดือน)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
กิจกรรม
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มี. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ค
.

1. กำรประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำรกั บที มกล
ยุทธ์เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในกำร
Logical Framework
2. กำรประชุมหน่วยงำนภำคีเพื่อวำง
แผนกำรทำงำนสูเ่ ป้ำหมำยร่วม
3. กำรประชุมสัมมนำเชิง ปฏิบัตกิ ำร
เพื่อวิเครำะห์องค์กร /Gaps/
มำตรฐำนสมรรถนะ
4. กำรพัฒนำหลักสูตร สำระกำร
เรียนรู้และสื่อกำรสอน
5. กำหนดกลุ่มเป้ำหมำยเจ้ ำหน้ ำที่
ส.ป.ก. /ปฐมนิเทศและจัดทำ
ฐำนข้อมูล
6. กำหนด Project base รำยบุคคล,
community base
7. กำรจัดกำรเรียนรู้ (Implement)
8. กำรปรับปรุงและพัฒนำหลัก สูตร
9. สรุปผล สร้ำงต้นแบบโครงกำรฯ
กลุ่มขยำยเครือข่ำย
10. สรุปบทเรียน จัดทำข้อมูลเสนอเชิง
นโยบำยกำรขับเคลื่อ นโครงกำรขยำย
ผลปี 58

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓ ✓

✓
✓
✓
✓
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ตำรำงที่ 1.2 แผนกำรดำเนินงำนและผลที่คำดว่ำจะได้รับ
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
มีนำคม –
กำรจัดประชุมภำคีควำมร่วมมือ เพื่อ
เข้ำใจกรอบแนวคิดกำรพัฒนำและ
เมษำยน 57 วำงแผนกำรทำงำนสูเ่ ป้ำหมำยร่วม
เป้ำหมำย
กำรประชุมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจทีม เข้ำใจนโยบำยกำรพัฒนำ SMART
วิชำกำรและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วม
OFFICER
กำหนดคุณสมบัตแิ ละกลุ่มเป้ ำหมำย
และกรอบกำรเพิ่มสมรรถนะที่จำเป็น
แก่เจ้ำหน้ำที่ ส.ป.ก.
กำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติ กำรเพื่อ
เข้ำใจองค์กรและกำหนดสมรรถนะ
วิเครำะห์องค์กร /Gaps/ มำตรฐำน
สมรรถนะ
เมษำยน 57 กำรพัฒนำหลักสูตร สำระกำรเรียนรู้ ร่ำงหลักสูตรกำรพัฒนำผู้นำกำร
และสื่อกำรสอน ภำยใต้ทีมที่ปรึกษำ
เปลี่ยนแปลงในกำรส่งเสริมเกษตรกร
สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน(Smart officer)
มิถุนำยน 57
กรกฎำคม57

กรกฎำคม กันยำยน 57
ตุลำคม 57

กำรจัดปฐมนิเทศกลุ่มเป้ำหมำย
เจ้ำหน้ำที่ ส.ป.ก. และจัดทำฐำนข้อมูล
กำรจัดประชุมเชิงปฏิ บัตกิ ำรเขี ยน
Project base รำยบุคคล, community
base
กำรจัดกำรเรียนรู้ (Implement)
จำนวน 7 ครั้ง
ประชุมกำรปรับปรุงหลั กสูตร/สร้ำง
เครือข่ำย Smart Officer

พฤศจิกำยน 57 สรุปผลสร้ำงต้นแบบโครงกำรฯกลุ่ ม
ขยำยเครือข่ำย
ธันวำคม 57 กำรประชุมสรุปบทเรี ยน จัดทำข้อมูล
เสนอเชิงนโยบำยกำรขั บเคลื่อน
โครงกำรขยำยผลปี 58

สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำหนดรำยชื่อ
และฐำนข้อมูลเจ้ำหน้ำที่
โครงกำรฯในพืน้ ที่ จำนวน 20 ชุมชน

เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ร่ำงหลักสูตรกำรพัฒนำผู้นำกำร
เปลี่ยนแปลงในกำรส่งเสริมเกษตรกร
สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน(Smart officer)
โครงกำรฯ ต้นแบบ
รำยงำนข้อเสนอ
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นิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร
1. กำรยกระดั บ สมรรถนะเจ้ ำหน้ำ ที่ ส.ป.ก. คือ กระบวนกำรยกระดับสมรรถนะของ
เจ้ ำหน้ ำที่ ส.ป.ก. เป็น ผู้ น ำกำรเปลี่ยนแปลงที่ทำหน้ำ ที่ ให้ ก ำรสนั บสนุ น ส่ง เสริ ม กำรรวมกลุ่ ม ของ
เกษตรกรและสร้ำงสรรค์ธุรกิจภำยใต้โซ่อุปทำนของกลุ่ม
2. ธุรกิ จ ฐำนสั งคม (Social Economy Enterprise: SEE) หมำยถึ ง ตัว แบบธุ รกิ จที่ มี
คุณลัก ษณะ 5 ประกำร ได้แ ก่ กำรดำเนิ นกำรบนหลั กกำรพึ่ งพำและร่ว มมือกั นของภำคีทั้ง ปัจเจก
บุคคลและองค์กร เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยใน 3 มิ ติ มีก รอบกำรดำเนินงำนอย่ำงมีแบบแผนเพื่อกำร
บรรลุเป้ำหมำยร่วม มีกำรบริหำรจัด กำรโซ่อุปทำนในธุ รกิจ มีก ำรดำเนิน ธุรกิจภำยใต้กลไกกำรตลำด
และไม่รับเงินทุนหรือกำรแทรกแซงกลไกตลำดที่เป็นอุปสรรคต่อกำรค้ำที่เป็นธรรม กำรค้ำที่เป็นธรรม
(fair Trade) คื อ รูปแบบกำรค้ ำระหว่ ำงพั นธมิต รธุรกิจที่จะนำไปสู่ กำรค้ ำระหว่ ำงประเทศที่เป็ นธรรม
โดยให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนโดยกำรเสนอเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่ดกี ว่ำ
3. ยุทธศำสตร์ประเทศ (country stratery) เป็นยุทธ์ศำสตร์ที่รัฐบำลประกำศใช้เป็นกรอบ
ทิศทำงสำคัญที่ มีเป้ำหมำยร่ว มกันกั บทุกภำคส่วนเพื่อผลัก ดันนโยบำยให้ เป็นไปในทิศกำรเดียวกันและ
นำไปสู่ กำรปฏิบัตใิ ห้ เกิดผลอย่ำงเป็นรู ปธรรม โดยมีเป้ำหมำย 4 ประกำรคือ กำรเพิ่ มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข็ งขัน ของประเทศเพื่อ ให้หลุ ดพ้ นกับดัก ประเทศรำยได้ปำนกลำง ลดควำมเลื่อ มล้ำที่เน้น กำร
พัฒ นำอย่ ำงทั่ วถึ งเป็น ธรรมสู่ก ำรเติ บโตที่เป็น มิ ต รสิ่ งแวดล้ อ ม และเร่ง สร้ำงสมดุล และปรั บระบบ
บริหำรจัดกำรภำยในภำครัฐให้สำมำรถผนึกกำลังเป็นระบบครบวงจรและพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
4. เจ้ำหน้ำที่ ส.ป.ก. คือ เจ้ำหน้ำในสังกัดสำนักงำนปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผู้มี
บทบำทหน้ำที่ในกำรส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดนิ
5. นัก ส่ง เสริม หมำยถึ ง บุ คคลผู้ มี บทบำทสนับสนุ น องค์ค วำมรู้ ด้ำนต่ ำงๆ ในกำรกระตุ้ น
เกษตรกรให้เกิดทรรศนะต้องกำรควำมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง เพื่อประโยชน์อย่ำงแท้จริงต่ อ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน
6. Smart Farmer หมำยถึง บุคคลที่มีควำมภูมิใจในกำรเป็นเกษตรกร มีควำมรอบรู้ในระบบ
กำรผลิ ตด้ำนกำรเกษตรแต่ล ะสำขำ มี ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ เชื่ อมโยงและบริ หำรจัด กำรกำร
ผลิ ตและกำรตลำด โดยใช้ ข้อ มูล ประกอบกำรตัด สิน ใจ ค ำนึ งถึ งคุ ณภำพและควำมปลอดภัยของผู้
บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม
7. Smart Officer หมำยถึง บุคลำกรของทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทีป่ ฏิบัตงิ ำนทั้ง ในส่ว นกลำงและส่ วนภูมิ ภำค เป็ นเป้ำหมำยในกำรพั ฒ นำให้ เป็น Smart Officer ที่ มี
ควำมรัก เกษตรกรเหมื อ นญำติ มี ค วำมรอบรู้ ทำงวิ ช ำกำรและนโยบำยใช้ เทคโนโลยีม ำช่ ว ยเหลื อ
เกษตรกร สร้ำงควำมเข้มแข็ง แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมุ่งนำเกษตรกรสู่ Green Economy และ
Zero waste agriculture มีควำมภำคภูมิใจในองค์กรและควำมเป็นข้ำรำชกำร

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
โครงการวิจัย “การพัฒ นาระบบส่งเสริม เรียนรู้ เพื่อ ยกระดั บสมรรถนะการแข่งขั นผ่ านกลไก
หน่ วยงานรัฐ ” ภายใต้ ชุด โครงการวิจัยการขั บเคลื่ อนการพั ฒ นาการสหกรณ์ และการค้ าที่ เป็ นธรรม
ระยะที่ 7 สนับสนุ นโดยสานักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) คณะวิ จัยได้ทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ ประกอบด้วย
1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสู ตร
2. การเรียนรู้: การจัดการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning (PBL) และ Action
Learning
3. ส.ป.ก.และโครงการความร่วมมือ
4. Smart Farmer และ Smart Officer

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
ในการศึ ก ษาวิ จัย เกี่ ยวกั บ “การพั ฒ นาระบบส่ ง เสริ ม เรี ยนรู้ เพื่ อ ยกระดั บสมรรถนะการ
แข่ งขั น ผ่านกลไกหน่ว ยงานรั ฐ”ภายใต้ ชุ ดโครงการวิ จัยการขับเคลื่ อนการพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ละ
การค้ าที่ เป็ น ธรรม ระยะที่ 7 นี้ คณะผู้วิ จัย ได้ ศึ กษาค้ น คว้ าและรวบรวมข้อ มูล พื้ นฐาน ที่เกี่ ยวข้ อ ง
ดังนี้
คาว่ า “หลั ก สู ต ร” แปลมาจากค าในภาษาอั ง กฤษว่า “curriculum” ซึ่ ง มี รากศั พ ท์ ม าจาก
ภาษาลาติน ว่า “currere” หมายถึ ง “running course” หรื อ เส้ นทางที่ ใช้วิ่ งแข่ ง ต่ อมาได้ นาศั พท์ น้ีม า
ใช้ ในทางการศึ ก ษาว่า “running sequence of course or learning experience” เป็ น การเปรี ยบเที ยบ
หลั ก สู ต รเสมื อ นสนามหรือ ลู่ วิ่ งให้ ผู้ เรี ยนจะต้ อ งฟั นฝ่ า ความยากของวิ ช า หรือ ประสบการณ์ ก าร
เรียนรู้ ตา่ ง ๆ ที่ ก าหนดไว้ ในหลัก สู ต รเพื่อ ความส าเร็จ วิชั ย วงษ์ ใ หญ่ (2537: 12) ได้ ให้ แ นวคิ ด ว่ า
หลัก สูตร คือ มวลประสบการณ์ทั้งปวงที่จัดให้ผู้ เรียนเกิ ดการเรียนรู้ค รบถ้ วนตามมาตรฐานคุณ ภาพ
สากล มาตรฐานความเป็ นชาติ ไทยและมาตรฐานที่ ชุม ชนท้ องถิ่น ต้ องการ สงัด อุ ทรานั น ท์ (2538:
6) กล่าวว่ า หลัก สู ต ร หมายถึ ง ลั กษณะใดลัก ษณะหนึ่ งต่ อ ไปนี้ 1. หลั กสู ต ร คือ สิ่ ง ที่ส ร้ างขึน้ ใน
ลัก ษณะของรายวิ ช า ซึ่ง ประกอบไปด้ ว ยเนื้อ สาระที่จัด เรี ยงล าดั บความยากง่ า ย หรื อ เป็ น ขั้น ตอน
อย่างดี แล้ว 2. หลั กสูต ร ประกอบด้ วยประสบการณ์ ทางเรี ยนซึ่ง ได้วางแผนล่ วงหน้ าเพื่อ มุ่งหวั งจะให้
เด็ ก ได้ เปลี่ ยนแปลงพฤติ ก รรมในทางที่ ต้ อ งการ 3.หลั ก สู ต ร เป็ น สิ่ งที่ สั ง คมสร้ า งขึ้ น ส าหรั บให้

9
ประสบการณ์ทางการศึ กษาแก่ เด็ก ในโรงเรียน 4. หลั กสูต ร ประกอบด้ว ยมวลประสบการณ์ ทั้ง หมด
ของผู้เรียน ซึ่งเขาได้ทาได้รับรู้ และได้ตอบสนองต่อการแนะแนวของโรงเรี ยน
จากแนวคิด ข้างต้น จึง สรุปได้ว่ า หลัก สูต ร คื อ แนวทางในการจั ดการศึ กษาที่มุ่ งเน้ นพัฒ นา
ผู้เรี ยนให้บรรลุ จุด มุ่ง หมายทางการศึก ษาตามมาตรฐานสากล มาตรฐานหลัก สู ตรแกนกลาง และ
ความต้องการชุมชนท้องถิ่น
การพัฒ นาหลัก สูต รเกิ ดขึ้ นได้ 2 ลัก ษณะ คือ การปรับปรุง และเปลี่ ยนแปลงหลัก สูต ร การ
ปรั บปรุ งหลั กสู ต รเป็ น วิธี ก ารพั ฒ นาหลัก สู ตรอย่างหนึ่ ง วิ ชั ย วงษ์ ใหญ่ (2525: 10) กล่ าวว่า การ
พั ฒ นาหลั กสู ต ร คื อ การพยายามวางโครงการที่ จะช่ ว ยให้ นั ก เรี ยนได้ เรี ยนรู้ ต รงตามจุ ด หมายที่
กาหนดไว้ หรือ การพั ฒนาหลักสู ตรและการสอนคือ ระบบโครงสร้ างของการจัด โปรแกรมการสอน
กาหนดจุดมุ่ งหมาย เนื้ อหาสาระ การปรับปรุง ตารา แบบเรียน คู่ มือครู และสื่อการเรียนต่า ง ๆ การ
วัดและประเมิ นผลการใช้หลั กสู ตรการปรั บปรุ งแก้ ไข และการให้ การอบรมครูผู้ใช้ หลั กสูต รให้เป็นไป
ตามวัต ถุ ประสงค์ ข องการพั ฒ นาหลั กสู ต รและ การสอน รวมทั้ งการบริหารและบริ ก ารหลั ก สู ต ร
สงัด อุทรานันท์ (2532: 33) กล่า วว่ า การพั ฒนาหลัก สูตร หมายถึง การดาเนิน การจัด ทาหลัก สูต ร
ขึน้ มาใหม่ หรือจัดทาหลักสูตรที่มีอ ยู่แล้วให้ดขี นึ้
สาลี ทองธิว (2553) กล่ า วถึ ง จุด เริ่ม ของการพั ฒ นาหลั ก สูต รว่ า จะต้อ งเลื อ กแนวคิ ด
หลัก การและปรัช ญาที่จะใช้เป็ นกรอบในการด าเนิ นการพัฒ นาหลัก สูต ร จากวิ วัฒนาการการพั ฒนา
หลัก สูตรทั้งในและต่างประเทศในช่ว ง 50-60 ที่ผ่า นมา พบว่า กรอบแนวคิด ในการพั ฒนาหลัก สูต ร
ที่ผ่ านมาสามารถจั ด ได้ เป็ น 5 กลุ่ ม หลั ก ๆ สรุ ปสาระส าคั ญ จุ ดแข็ ง และจุด อ่ อ นของแต่ ล ะกลุ่ ม
แนวคิดดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ ยวกับกรอบแนวคิดการพั ฒนาหลักสูต ร
กลุ่มแนวคิด
1) กลุ่มที่พัฒนา
หลักสูตรภายใต้กรอบ
แนวคิด
ที่ว่า “หลักสูตร คือ
รายละเอียดของเนื้อหา
และสาระที่จาเป็นต้อง
ส่งผ่านให้กับผู้เรียน”

สาระสาคัญ
เป็นกรอบแนวคิดที่เน้น
ไปในเรื่องของสาระ
เนื้อหาที่จะต้องเลือก
ประมวลและจัดให้กับ
ผู้เรียนการประเมิน ผล
เน้นวัดว่า ผู้เรียนได้รับ
การถ่ายทอดความรู้
สมบูรณ์มากน้อย

จุดแข็ง
มีการประมวลเนื้อหา
สาระ
อย่างเข้มข้น และวางแผน
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ

จุดอ่อน
- ไม่แน่ชัดว่าควรจะใช้
หลักเกณฑ์อะไรในการ
เลือกหลักสูตรและ
เนื้อหาวิชา
- เปลี่ยนบทบาทครู
จาก
ผู้ถ่ายทอดหลักสูตร
เป็น
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กลุ่มแนวคิด
2) กลุ่มที่พัฒนา
หลักสูตร
ภายใต้กรอบแนวคิด
ที่ว่า “หลักสูตร คือ
ผลผลิตของการเรียนรู้”

3) กลุ่มที่พัฒนา
หลักสูตร
ภายใต้กรอบแนวคิด
ที่ว่า “หลักสูตร คือ
กระบวนการเรียนรู้”

4) กลุ่มที่พัฒนา
หลักสูตร
ภายใต้แนวคิดที่ว่า

สาระสาคัญ
เพียงไร
ให้ความสาคัญต่อการ
ดาเนินชีวิตของผู้เรียน
เน้นเตรียมทักษะ
ความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ตรง
ตามความต้องการของ
ผู้เรียนและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่
นายจ้างต้องการ

เน้นกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน ผ่าน
สาระความรู้
กระบวนการเรียนรู้
เกิดขึน้ ในห้องเรียน
เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง
(child centered
learning)
ต่างจากแนวคิดกลุ่มที่
2 ซึ่งผู้เรียนเป็นเพียงผู้
รอรับการสอนเท่านัน้
ลักษณะไปในแนว
เดียวกับแนวคิดกลุ่มที่
3 แต่เพิ่มเติมในเรื่อง

จุดแข็ง

จุดอ่อน
ผู้สร้างหลักสูตร
หลักสูตรพัฒนาขึน้ จาก
- เป็นหลักสูตรที่
คน
ผูกมัด
ในวงการพัฒนาหลักสูตร ผู้เรียนมากเกินไป ทา
เพราะจะทราบหรือ
ให้
คาดคะเนความต้องการ ผู้เรียนไม่สามารถ
ของผู้เรียนและนายจ้าง
พัฒนาคุณลักษณะอัน
ได้
พึงประสงค์ที่
ค่อนข้างแม่นยา
หลากหลาย
- การประเมินผลแบบ
วางแผนล่วงหน้าทาให้
ขาดการสร้างกิจกรรม
ใหม่ๆ ที่ปรับไปตาม
บริบทของการเรียนรู้
เป็นการจัดการเรี ยนรู้ ที่
- บางแนวคิดเสนอว่า
ให้
หลักสูตรที่เน้นสาระ
ความสาคัญต่อความ
เรียนรู้ยังคงมี
ต้องการของผู้เรียนแทนที่ ความสาคัญมากกว่า
จะให้ความสาคัญต่อครู กระบวนการเรียนรู้
หรือผู้บริหารเป็นหลัก
ผู้เรียนมีสทิ ธิที่จะคิด
โดยสะท้อนให้เห็นอย่ าง และเลือกเนื้อหาและ
เป็นรูปธรรมทั้งในเรื่อง
เป้าหมายที่จะมี คุณค่ า
ของการออกแบบ
ต่อตัวผู้เรียนเอง
หลักสูตร เนื้อหา
สาระ และการจัดการ
เรียนการสอน
เน้นความสนใจและความ - การนาหลักสูตรไปใช้
ต้องการที่จะทาความ
ผิดวิธี เช่น การนา
เข้าใจกับปัญหา กิจกรรม ค่านิยม และแนวทาง
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กลุ่มแนวคิด
“หลักสูตร คือ การ
จัดการเรียนรู้ตาม
ข้อตกลงและพันธ
สัญญาระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน”

สาระสาคัญ
จุดแข็ง
เป้าหมายของหลักสูตร และการกระทาของคน
แนวคิดกลุ่มนี้เน้นการ ส่วนใหญ่
เรียนรู้เพื่อพัฒนาความ
เป็นมนุษย์พัฒนาตนเอง
และรับผิดชอบต่อการ
พัฒนาสังคม

5) กลุ่มที่พัฒนา
หลักสูตร
ภายใต้กรอบแนวคิด
ของ “หลักสูตร
ทางเลือก”

เน้นการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อใช้นอก
บริบทโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ต้องศึกษาบริบทสังคม
ปัญหาและ
วิธีการแก้ปัญหาที่
หลากหลายตลอดจน
ผลกระทบของการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึน้ ใน
สังคม

เน้นศิลปะการสร้างคน
ไม่ใช่สร้างผู้เชี่ยวชาญ
โดย
เปิดโอกาสให้คนกลุ่ม
ต่างๆ ช่วยกันระบุ
รายละเอียดเชิงลึก
เกี่ยวกับปัญหาในสังคมที่
สามารถนาไปสู่การ
แก้ปัญหา

จุดอ่อน
ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่
เพียงฝ่ายเดียวมาเป็น
ตัวกาหนดสาระการ
เรียนรู้ กาหนดทักษะ
ที่
ต้องพัฒนาหรือกาหนด
ทัศนคติที่ไม่เป็นที่
ยอมรับของฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ง
- ยังเกิดข้อสงสัยถึง
ลักษณะของสิ่งที่มี
คุณค่าแก่การเรียนรู้
และวิธีการที่จะสร้าง
มนุษย์ที่สมบูรณ์ที่จะ
นาพา
ตนเองและผู้อื่นไปสู่
เป้าหมายชีวิตที่ดงี าม

ที่มา: ดัดแปลงจาก สาลี ทองธิว (2553)
สถานศึก ษาโดยส่วนใหญ่ ในประเทศไทย เน้ นกรอบแนวคิดการพัฒ นาหลัก สูตรในลั กษณะที่
เน้นให้รายละเอียดของเนื้ อหาสาระและผลผลิต ของการเรียนรู้ ทาให้ หลั กสูต รที่ พัฒ นาขึ้ นโดยเฉพาะ
สถานศึ ก ษาในระบบเป็น หลั กสู ต รที่ ไ ม่เอือ้ ต่ อ การพั ฒ นาผู้ เรี ยนให้ส อดคล้ อ งกับการเปลี่ ยนแปลง
และไม่ ส อดคล้ อ งกั บความหมายและเป้ า หมายขอ งการจั ด การศึ ก ษาภายใต้ บริ บทปั ญ หาขอ ง
สังคมไทยในยุ คปัจจุบัน กรอบแนวคิ ดในการพั ฒนาหลั กสู ตรภายใต้ “หลั กสูต รทางเลื อก” น่ าจะสอด
รับกั บบริ บทการเรียนรู้ของชาวนา ซึ่ง จาเป็ นต้ องมองอาชีพ และการดารงชี วิตอย่างเป็น องค์ รวมและ
ดาเนิ นไปพร้อมกัน ทั้งนี้ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท (2550) กล่าวถึ งความสั มพัน ธ์เชื่อ งโยงของสองเรื่องนี้
ไว้ว่ า กิ จกรรมในการประกอบอาชี พเริ่มต้ นจากแผนการผลิต ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่ก ารเข้าถึ งแหล่ งทุ น
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และปัจจั ยการผลิต การผลิ ตและการใช้เทคโนโลยี การจัด การหลั งการเก็ บเกี่ ยว การเก็ บรัก ษา การ
แปรรูป การจาหน่ าย หลัง จากจั ดสรรเป็น เงิ นออมและการสะสมทุ นแล้ว ก็จะเป็น เรื่อ งของแผนการ
ดาเนิ นชีวิ ต ซึ่ งจะเกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู้ โภชนาการและดูแ ลสุข ภาพ การดูแ ลความปลอดภัยในชีวิ ต
และทรั พ ย์ สิ น การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร การมี ส่ ว นร่ ว มในสั ง คม สั น ทนาการและการสื บทอ ด
วัฒ นธรรมและประเพณี (รูปที่ 2.1) กรอบแนวคิ ด หลั กสู ตรที่ม องความเชื่อ มโยงของอาชี พและการ
ดาเนิน ชี วิต ชาวนาไปด้ วยกั นตามแนวคิ ด นี้ จะช่ว ยให้เกิ ด การเรี ยนรู้ในการแก้ ปัญ หาอาชีพ และการ
ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาได้ดว้ ยตนเองอย่างมั่นคง

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตของ
เกษตรกร
ที่มา : จุฑาทิพย์ ภัทราวาท (2550)
หลัก สูตรที่พัฒ นาขึ้ นโดยทั่ว ไป จะมีก รอบมาตรฐานทางวิชาการเป็น ตัวก าหนด กล่ าวคื อ ใน
แต่ ล ะหน่ ว ยการเรี ยนรู้ นั้ น ผู้ เรี ยนควรเรี ย นรู้ แ ละสามารถท าอะไรได้ บ้า ง เรี ย กมาตรฐานนี้ ว่ า
“มาตรฐานเนื้ อ หา” (content standards) ผู้เรี ยนมีก ารปฏิ บัติ ออกมาเช่ นไรที่ สะท้อ นว่ าผู้ เรียนไปถึ ง
มาตรฐานเนื้อ หา เรี ยกว่า “มาตรฐานปฏิบั ติก าร” (performance standards) และ ผู้ เรียนแสดงผล
การปฏิ บัติ อ อกมาได้ ดี เพี ยงใด เรี ยกว่ า “มาตรฐานความช านาญการ” (proficiency standards)
มาตรฐานวิ ช าการที่ก าหนดขึ้ น ทั้ง สามด้านนี้ จะเป็ น พืน้ ฐานของการวัด และประเมิน ผลความสาเร็ จ
ของการจั ด การศึก ษาทั้ ง ในส่ ว นของผู้ ส อนและผู้ เรี ยน โดยคาดหวั งว่ า ผู้ เรี ยนจบหลั ก สู ต รที่ ผ่ า น
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มาตรฐานทางวิ ช าการข้ า งต้ น จะมี ค วามสามารถ 5 ประการ คื อ การประยุ ก ต์ ค ว ามรู้ พื้ น ฐาน
ความสามารถในการคิด เช่น การแก้ปัญ หา การตั ด สิน ใจความคิด สร้างสรรค์ เป็น ต้ น ทัก ษะการ
สื่อ สาร ความสามารถในการผลิ ตผลงานที่ ดี และ ความสามารถเชื่ อ มโยงและอยู่ ได้ ในสัง คม เช่ น
การเป็ นพลเมือ งที่ ดี การเตรียมตั ว เพื่อ ทางาน และการเรียนรู้ ตลอดชี วิต (lifelong learning) เป็น ต้ น
(Fortier et al., 1998) นอกจากนี้ ระยะหลั ง มี ก ารพั ฒ นาแนวคิ ด การอ อกแบบหลั ก สู ต รแบบ
ย้อนกลับ (backward design) ซึ่ง แนวคิ ดนี้จะสวนกลับกับการออกแบบหลัก สูตรในรูปแบบดั้งเดิ ม
ที่ผู้ ส อนจะกาหนดเนื้อ หาเรียนรู้อ อกมาก่ อ น แล้ว น ามาคิด วิ ธี การเรียนการสอนเพื่ อ น าเนื้ อหาสู่ ผู้
ผู้เรี ยน จากนั้ น ก็ เป็ น ขั้น ตอนการประเมิ นผลผู้ เรียน ในการออกแบบหลั ก สู ต รแบบย้อ นกลั บ จะ
ก าหนดเป้ า ประสงค์ (goal) ขึ้ น ก่ อ น จากนั้ น ก าหนดแนวทางประเมิ น (assessment) แล้ ว จึ ง มา
วางแผนเรี ยนรู้ (lesson plan) เปรี ยบเสมื อนการเดิน ทางที่ จะต้อ งรู้เป้ าหมาย (roadmap) ก่ อ น แล้ ว
ค่อ ยหาวิ ธีก ารเดิ น ทางไปสู่ เป้ าหมายนั้ น ทาให้ ผู้ ส อนก าหนดเนื้ อหาและออกแบบการจัด การเรี ยน
การสอนเพื่อ มุ่ งไปสู่ เป้ าหมายอย่ า งแท้จริง จุ ดเริ่ม ต้น ของแนวคิด นี้ มีม าตัง้ แต่ ช่ วงปี ค.ศ. 1970 ถู ก
พัฒนาเรื่อ ยมาจนใน ค.ศ. 1991 มี การน าไปใช้ในโครงการอบรมภาวะผู้น า ต่ อมาพบแนวคิ ดนี้ "What
is backward design?" ใน ห นั ง สื อ ชื่ อ “Understanding by Design” ขอ ง Wiggins and McTighe
(1999) ซึ่ ง วิ ชั ย วงษ์ ใ หญ่ และ มารุต พั ฒ ผล (2555) ได้ ใ ห้ค วามหมายว่ า เป็ น การวางแผนการ
จัด การเรี ยนรู้ ที่ มุ่ งเน้ น ให้ ผู้ เรี ยนมี ค วามรู้ค วามเข้ าใจฝั ง ลึก (deep knowledge) โดยก าหนดผลการ
เรี ยนรู้ที่ค าดหวั ง จากมาตรฐานการเรี ยนรู้ ข องกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ หรือ ค าอธิ บายรายวิ ช าของ
หลั ก สูต ร เพื่ อก าหนดพฤติ กรรมการเรี ยนรู้ และเป็ นแนวทางในการกาหนดจุด ประสงค์ การเรียนรู้
การออกแบบวั ดและประเมิ นผล รวมทั้ งการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้อ ย่างเป็น ขั้น ตอน กระชั บ
เกิดประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่สอดคล้องกั บจุด ประสงค์ก ารเรี ยนรู้ โดยมีขั้นตอน 5 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้น ที่ 1: วิ เคราะห์ม าตรฐานการเรี ยนรู้ ตั วชี้ วัด กลุ่ มสาระการเรียนรู้ สมรรถนะส าคั ญ ของ
ผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ขั้น ที่ 2: ก าหนดแนวคิด สาคัญ (key concept) ของหน่ว ยเรี ยนรู้ ทั กษะการคิด คุ ณ ลัก ษณะ
อันพึงประสงค์ และผลการเรียนรู้ (learning outcome)
ขั้นที่ 3: การกาหนดหลัก ฐานและออกแบบการวั ดและประเมิน ผลการเรียนรู้ ประกอบด้ว ย
การกาหนดหลั กฐานที่ แสดงว่าผู้ เรียนมี ความเข้าใจคงทน (deep knowledge) และจัด ลาดั บหลัก ฐาน
การ
แสดงออก ตลอดจน ก าหนดจุ ดประสงค์ การเรี ยนรู้ และออกแบบวั ด และประเมิ น ผลการเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
ขั้น ที่ 4: การออกแบบกิ จกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้ว ย กิจกรรม สื่อ เรี ยนรู้ และเครื่อ งมื อ
ประเมินและเกณฑ์การประเมิ น
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ขั้นที่ 5: การจั ดกิจกรรมการเรียนรู้และประเมิ นผล ประกอบด้วย ดาเนิน กิจกรรมการเรี ยนรู้
ประเมินและสะท้อนผลการประเมิน บันทึกหลังการสอนและปรั บปรุงแก้ ไข

การเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning (PBL) และ Action Learning
การเรี ยนรู้ ที่เน้ น โครงงานเป็ น ฐานเป็ น รู ปแบบการเรี ยนรู้ ที่ท้า ทายนั ก เรี ยนให้ สื บค้ น และ
กระตุ้ นให้เกิ ด การเรี ยนรู้ ในห้ อ งเรี ยนมากขึน้ สามารถบู รณาการข้ ามสาระการเรี ยนรู้แ ละยั งใช้ ได้ กั บ
ทุก ระดั บชั้น โครงงานที่ดี ควรเปิด โอกาสให้ นัก เรี ยนสวมบทบาทเสมือ นชี วิต จริ งและปฏิ บัติ ภาระงาน
นัน้ ให้ เสร็ จสมบูรณ์ ก ารเรี ยนรู้ ที่เน้น โครงงานเป็ น ฐานไม่ ได้ ทาให้เกิด ความแตกต่า งหรื อเป็น ภาระที่
เพิ่ม ขึ้ นในหลัก สู ตรหรื อเป็น เพี ยงแค่กิ จกรรมที่มี แก่ น เรื่อ ง (theme) ร่ วมกัน หลัก สูต รที่ เน้ น โครงงาน
จะขั บเคลื่ อ นด้ ว ยค าถามส าคั ญ ซึ่ ง เชื่ อ มโยงมาตรฐานเนื้ อ หาและพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ขั้น สู ง การ
จัด การเรี ยนรู้ที่เน้น โครงงานเป็ นฐานนั้ น ต้อ งพิ จารณาความเหมาะสมว่ าการบู รณาการโครงงานนั้ น
สามารถกระตุน้ การเรี ยนรู้ ของนั กเรียนได้ อย่ างดี เยี่ ยมซึ่ง บางหน่ วยการเรี ยนรู้ส ามารถเน้ นโครงงาน
ได้ตั้ งแต่ต้ นจนจบขณะที่ บางหน่ วยการเรี ยนรู้นั้ นบู รณาการโครงงานเข้ าเป็ นเพียงประสบการณ์ หรื อ
เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยการเรียนรู้ เท่ านัน้
ดัง นัน้ โครงงานจึง เป็ นการจัด การเรียนรู้วิ ธีหนึ่ งที่ ส่ง เสริม ให้ ผู้เรียนเรียนด้ ว ยการค้ นคว้าลง
มือปฏิบัติ จริ งในลั กษณะของการสารวจ ค้ นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์ คิดค้ นผู้ เรียนจะมีปัญ หาข้องใจจะ
รวบรวมข้ อ มู ล น ามาวิ เคราะห์ ทดสอบเพื่ อ แก้ ปัญ หาข้ อ งใจผู้ เรียนจะน าความรู้จากชั้ น เรี ยนมา
บูรณาการในการแก้ ปัญ หา ค้ นหาค าตอบเป็ น กระบวนการค้ น พบน าไปสู่ ก ารเรียนรู้ ผู้เรียนจะเกิ ด
ทัก ษะการทางานกั บผู้ อื่ น ทั ก ษะการจั ด การ ผู้ ส อนจะเข้ า ใจผู้ เรี ยนเห็ น รู ปแบบการเรียนรู้ ก ารคิ ด
วิธีก ารทางานของผู้ เรียน จากการสังเกตการทางานการเรียนแบบโครงงาน เป็น การเรียนแบบศึ กษา
ค้ น คว้ า วิ ธี ก ารหนึ่ ง แต่ เป็ น การศึ ก ษาค้ น คว้ า ที่ ใ ช้ ก ระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ ม าใช้ ใ นการ
แก้ ปัญ หา เป็น การพั ฒ นาผู้ เรียนให้ เป็น คนมี เหตุผ ลสรุ ปเรื่อ งราวอย่ างมี กฎเกณฑ์ ทางานอย่ างมี
ระบบ การเรี ย นแบบโครงงานไม่ ใช่ ก ารศึ ก ษาค้ น คว้ า จั ด ทารายงานเป็ น อย่ างเดี ยว ต้ อ งมี ก าร
วิเคราะห์ข้อมูลและมีการสรุปผล
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนแบบ PBL
รู ปแบบที่ เน้ น การดึ ง เอาศั ก ยภาพของผู้ เรี ยนให้ น าออ กมาใช้ ใ ห้ ม ากที่ สุ ด ฝึ ก ฝนทั ก ษะ
กระบวนการศึ ก ษาและหาข้ อ มู ล สารสนเทศประกอบกั บการตั ด สิ น ใจค้ น หาวิธี แ ก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ย
ตนเองศึ กษาเรื่ องที่ ส นใจโดยอิ ง ความรู้เดิม ที่ มี เป็ น หลั ก ส่ งเสริม ให้ ผู้ เรี ยนเข้าสู่ ก ระบวนการเรี ยนรู้
แบบสื บสอบ (Process of inquiry) ซึ่ งเป็น กระบวนการคิ ดขั้ นสู ง และเป็น ไปตามหลั ก การที่ ว่ า "การ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ"
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วัตถุประสงค์เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
โครงงานเรี ยนรู้ (PBL) เป็ นการจัดสถานการณ์ ในการจัด การเรียนโดยมี วัต ถุประสงค์ เพื่อ ช่ว ย
พัฒ นาทั กษะให้ กั บผู้เรียนอย่างหาค่ ามิ ไ ด้เพราะผู้ เรี ยนมีส่ ว นร่ว มในการออกแบบ แก้ปัญ หา การ
ประชุ ม และจั ด กิจกรรมการสืบสวนเสาะหาค าตอบซึ่ ง จะช่ วยให้ ผู้ เรี ยนในกลุ่ ม หรือ ตั วผู้ เรี ยนเอง
สามารถแก้ไ ขหรื อน าเสนอความจริ ง และมี ค วามคิด ความรู้ขึ้ น มา ผู้ เรี ยนสามารถน าความรู้แ ละ
ประสบการณ์จากโครงการที่ทามาประยุกต์ใช้กั บปัญหาและสถานการณ์ชีวิตจริง
โครงงานเรียนรู้ (PBL) เป็ นการจั ดกิ จกรรมในหลักสู ตรเพื่อ พัฒ นาผู้เรี ยนให้ทางานบนพืน้ ฐาน
ของความท้าทายที่ ซั บซ้ อ น ด้ว ยค าถามหรือ ปั ญ หาที่เกี่ยวข้ อ งกั บการแก้ ไขปั ญ หาของผู้ เรี ยน การ
ตัด สิ นใจ ทาให้เกิ ดทั ก ษะในการสอบสวนเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ช่ วยให้ เกิ ด ความคิด สร้างสรรค์
ด้วยทักษะที่แ สดงให้เห็ นว่ ามีหลายวิธีที่จะแก้ปัญ หาและนาไปปรับใช้กั บชีวิ ตของตนในโลกแห่งความ
เป็นจริงโดยครูเป็น เพี ยงผู้กากั บดูแลผลรวมของการเรี ยนรู้
โครงงานเรียนรู้( PBL) เป็ นวิ ธีก ารในการเรียนรู้ที่เน้ น การสร้ างสิ่งประดิษฐ์ หรือ ผลิ ต ผลของ
ผู้เรี ยนให้ เป็ น ตั ว แทนของสิ่ ง ที่ รู้โดยใช้ทั้ง ความรู้ ทั ก ษะกระบวนการและสหวิทยาการและความ
ร่วมมือของกลุ่มผู้เรียน
ขั้นตอนการเรียนรู้แบบโครงการ
สุช าติ วงศ์ สุ ว รรณ (2542) กล่ า วว่ า การเรี ยนรู้ แ บบโครงการเป็ นกิ จกรรมที่ ตอ้ งกระทา
อย่างต่ อเนื่อ ง ตั้ งแต่เริ่ มต้ นจนกระทั่งเสร็ จสิ้ นโครงการ ซึ่ งผู้ เรียนต้ องเป็ นผู้ ดาเนิน การทั้ งสิน้ โดยมี
ครู -อาจารย์ ที่ ได้ รับ หมอ บหมายให้ ท าหน้ า ที่ เป็ น ที่ ปรึ ก ษา คอยให้ ค าแนะน าเสนอแนะ และให้
คาปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาในการดาเนินโครงการ มีขั้นตอนที่สาคัญ 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1.การคิดและเลือกหัวข้อเรื่อง
การดาเนินงานตามขั้น ตอนนี้เป็ นการคิ ดหาหัว ข้อ เรื่อ งที่จะทาโครงการโดยผู้ เรียนต้ องตั้ งต้ น
ด้วยคาถามที่ว่า
-จะศึกษาอะไร
-ทาไมต้องศึกษาเรื่องดังกล่าว
สิ่งที่ จะน ามาก าหนดเป็ นหั วข้ อเรื่ องโครงการ จะได้ มาจาก ปัญ หา คาถามหรื อความอยากรู้
อยากเห็ นในเรื่ องต่ างๆ ของผู้ เรียนเอง ซึ่ งเป็ น ผลจากผู้ เรี ยนได้ อ่านจากหนัง สือ เอกสาร บทความ
ยอมฟังความคิด เห็น การบรรยาย การสนทนา หรื อจากการที่ ได้ไปดูง าน ทั ศนศึกษา ชมนิทรรศการ
หรือสังเกตจากปรากฏการณ์ต่ างๆรอบข้ าง
2.การศึกษาเอกสารที่เกี่ ยวข้อง
การศึ กษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องนี้ รวมไปถึง การขอคาปรึก ษา หรือข้ อมูลรายละเอียดอื่น ๆ จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งการสารวจวัสดุอุปกรณ์ ตา่ งๆ
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การด าเนิ น งานตามขั้น ตอนนี้ จะทา ให้ เกิ ดความรู้ ความเข้ าใจในรายละเอี ยดต่ า งๆ ของ
เนื้ อ หาต่ า งๆที่ เกี่ ยวข้ อ งเพิ่ ม มากขึ้ น รวมทั้ ง ทาให้ เห็ น ถึ งขอ บข่ ายขอ งภาระงานที่ จะด าเนิ น การ
โครงการที่ จะทาผลที่ได้ จากการด าเนิ นงานขั้น ตอนนี้ จะช่ว ยทาให้ ได้แ นวคิด ในการกาหนดขอบข่าย
หรือเค้าโครงของเรื่องที่จะศึก ษา ดังนี้
-สิ่งที่จะกระทา
-ทรัพยากรหรือวัสดุอุปกรณ์
-วัตถุประสงค์
-บุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้อง
-ผลที่ได้รับ
-การนาเสนอ
-กระบวนการ
ฯลฯ
3.การเขียนเค้าโครงของโครงการ
เป็ น การสร้ า งแผนที่ ค วามคิ ด โดยน าเอาภาพของงาน และภาพภาพความส าเร็ จขอ ง
โครงการที่ วิเคราะห์ ไว้มาจัดทารายละเอี ยด เพื่อแสดงแนวคิ ด แผน และขั้น ตอนการทาโครงการอาจ
ใช้การระดมสมอง ถ้า เป็น การทางานเป็ นกลุ่ มเพื่ อให้ ผู้ร่ว มงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้ เห็น ภาระงาน
ตัง้ แต่ เริ่ มต้ น จนเสร็จสิน้ รวมทั้ งได้ทราบถึ ง บทบาทและระยะเวลาในการด าเนิ น งาน เมื่ อเกิด ความ
ชัดเจนแล้วจานาเอามากาหนดเขี ยนเป็น เค้ าโครงของโครงการ ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆดังนี้
การเขียนเค้าโครงโครงการ
1.ชื่อโครงการ
ทาอะไรกับใครเพื่ออะไร
2.ชื่อผู้ทาโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มก็ได้
3.ชื่อที่ปรึกษาโครงการ ครู อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีในท้องถิ่น ผู้ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
4.การปฏิบัตโิ ครงการ
เป็น การดาเนิ นงาน หลัง จากที่โครงการได้ รับความเห็ นชอบจากครู อาจารย์ ที่ปรึก ษา และ
ได้ รับการอนุ มัติ จากสถานศึ ก ษาแล้ว ผู้ เรี ยนต้ องลงมื อปฏิ บัติ จามแผนงานที่ก าหนดไว้ในเค้าโครง
ของโครงการและระหว่างการปฏิบัติ งานผู้ เรี ยนต้ อ งปฏิบัติ งานด้ ว ยความรอบคอบ ค านึ ง ถึง ความ
ประหยั ด ปละความปลอดภั ยในการทางาน ต้ อ งมี ก ารจดบัน ทึ ก ข้อ มู ล ต่า งๆ ไว้ อ ย่างละเอี ยด ทา
อะไร ได้ผลอย่างไร ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข้อย่างไร
การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ดั งกล่ า วนี้ ต้ อ งจั ด ทาอย่ า งเป็ น ระบบ ระเบี ยบ เพื่ อ จะได้ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล
สาหรับการปรับ ปรุงการด าเนินงานในโอกาสต่อไปด้วย
5.การเขียนรายงาน
เป็น การสรุปผลรายงานผล การดาเนิน งานโครงการเพื่ อให้ ผู้ อื่น ได้ ทราบถึง แนวคิ ด วิธี การ
ดาเนิน งาน ผลที่ ได้รับ ตลอดจนข้ อสรุป ข้อเสนอแนะต่า งๆ เกี่ ยวกั บโครงการ การเขียนรายงาน ควร
ใช้ภาษาที่ เข้าใจง่าย กระชับชั ดเจน และครอบคลุ มประเด็ นสาคั ญๆ ของโครงการที่ปฏิ บัตไิ ว้แล้ว โดย
อาจเขียนในรูปของ สรุปรายงานผล
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6.การแสดงผลงาน
เป็ นขั้ น ตอนสุด ท้ ายของการทาโครงการ เป็ นการน าเสนอผลการด าเนิ นงานของโครงการ
ทั้งหมดมานาเสนอให้ ผู้อื่ นได้ ทราบ ซึ่งผลผลิต ที่ได้ จากการด าเนิ นโครงการประเภทต่ างๆ มีลั กษณะ
เป็น เอกสาร รายงาน ชิ้น งาน แบบจาลอง ฯลฯ ตามประเภทของโครงการที่ปฏิบัตกิ ารแสดงผลงาน
ซึ่ง เป็ น การนาเอาผลงานด าเนิน งานมาเสนอนี้ สามารถจัด ได้ หลายรูปแบบ เช่ นการจั ด นิ ทรรศการ
หรื อทาเป็ นสื่ อ สิ่ง พิ มพ์ การจั ดทาเป็น สื่ อ มัล ติ มีเดีย และอาจนาเสนอในรู ปแบบ ของการแสดงผล
งาน การนาเสนอด้วยวาจา รายงาน บรรยาย ฯลฯ
การวัดและการประเมินผล
สุชาติ วงศ์สุ วรรณ (2542) กล่ าวว่ า แนวทางการประเมิน ผลการปฏิบัตโิ ครงการของผู้ เรียน
เป็ นการประเมิ น ตามสภาพจริ ง เป็ น วิธี ก ารค้ นหาความสามารถและความก้า วหน้ า ในการเรี ยนรู้ ที่
แท้จริงของผู้เรียน
การประเมิ นผลการเรียนรู้ โดยใช้โ ครงการ จะต้ อ งมี การประเมิ นผลการเรียนรู้ ครูผู้ ส อนจะ
เป็น ผู้กาหนดและเลื อกประเมิน โดยมีแ นวทางการประเมิ น 3 แนวทาง ได้ แก่ (Young and Henquinet,
2000 อ้างใน วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, 2545)
1.การประเมิ น กระบวนการ (evaluated group process) หมายถึง ลาดับขั้น ตอนของ
การดาเนินกิจกรรมตามโครงการตัง้ แต่ เริ่ มโครงการจนจบโครงการ
2.การประเมิ น ผลของโครงการ (evaluated product group) หมายถึ ง ผลที่ ไ ด้ จาก
การดาเนิน การตามกระบวนการ เช่ น เค้าโครงของโครงการ รายงานการเขียน หรือผลการนาเสนอ
งาน
3.การประเมิ นทั้ งกระบวนการและผลของโครงการ ต้ องมีเกณฑ์ชี้ วัด ที่มุ่ งพิ จารณา
ทั้ง ในแง่ คุ ณ ภาพ และแง่ ปริม าณ ของการมี ส่ ว นร่ว มกิ จกรรมภายในกลุ่ ม การเตรี ยมการในการ
ประชุม การปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ ม
ประโยชน์ของการนาไปใช้
ด้ า นผู้ เรี ยน ผู้ เรี ย นจะมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการเรี ยนมากขึ้ น เพราะเป็ น การเรี ยนรู้ ที่
สามารถเลือ กได้ ตามความสนใจของผู้ เรียนเองและฝึ กกระบวนการทางานอย่างเป็น ระบบ มีรูปแบบ
การคิ ดที่ เป็น ระเบี ยบและสมบูรณ์ ม ากขึน้ และผู้เรียนได้เรียนรู้ จากประสบการณ์ ข องตนเองซึ่ ง จะ
ส่งเสริมให้เกิดความอยากรู้อยากเรียนมากขึ้ น
ด้านผู้สอนสามารถจั ดกิจกรรมการสอนได้ง่า ยมากขึน้ โดยผู้ส อนเป็นผู้ ให้ค าแนะน าชี้แ นะใน
ส่วนที่ยัง ขาดในการทางานของผู้เรียนและผู้ส อนสามารถเรียนรู้ไปพร้อ มๆกั บผู้ เรียนทาให้เกิ ดการต่ อ
ยอดทางความคิดต่อไป
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ส.ป.ก.และโครงการความร่วมมือ
การดาเนิ น การภายใต้ ค วามร่ วมมื อ ทางวิช าการว่ าด้ ว ย “โครงการถ่ า ยโอนความรู้ ในการ
ยกระดั บความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้ าที่ ส.ป.ก. (Smart Farmers; Smart Officers) สู่ การ
พัฒ นาอย่างเป็น องค์ รวมเพื่อ การกิน ดีอ ยู่ดี” ซึ่ งเป็ นการทางานภายใต้ เครื อข่ายภาคี 3 ภาคส่วน คื อ
สานั ก งานการปฏิรูปที่ ดิน เพื่ อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ส านั ก งานกองทุ น สนับสนุ น การวิ จัย (สกว.)
มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ (มก.) ภายใต้ ค วามร่ วมมื อ ดั งกล่ า วนี้ ไ ด้ มี ก ารด าเนิ น การไปแล้ ว ใน
หลั ก สูต ร การเรี ยนรู้ ชาวนามือ อาชี พ : จากแปลงนาสู่ การพั ฒ นาที่ ยั่งยื น ในพื้ น ที่ 4 จั งหวั ด ได้ แ ก่
จังหวั ดเชียงราย สิงห์ บุรี มหาสารคามและชุมพร และต่อมาได้มี การพั ฒนาหลัก สูตร การพัฒนาผู้น า
การเปลี่ ยนแปลงภาคเกษตรกรรม ในการพั ฒ นาหลั กสู ต รทางเลื อกเพื่ อ สร้ างความมั่ น ใจให้ คนที่ มี
อาชี พ ประจาแต่ ยัง ลั งเลที่จะเข้ า สู่อ าชี พเกษตรได้ เข้ามาเรียนรู้ ฝึ ก ปฏิ บัติ ศึ ก ษาดู ง านและร่ว มทา
กิจกรรมเสริ มที่ เกี่ ยวข้อ งกั บอาชี พ เกษตรกรรม ผู้ เข้ าร่ว มฝึก อบรมในหลั กสู ตรดัง กล่ าวอาจไม่ต้ อ ง
เปลี่ ยนอาชี พ มาเป็ น เกษตรกร แต่ เป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ในการวางแผน การผลิ ต การแปรรู ปและ
การตลาด ในธุ รกิจการเกษตรพร้ อมทั้งเป็นผู้ นาที่จะเป็น ผู้เชื่อมโยงพัฒ นาโดยเฉพาะด้านการเกษตร
ระหว่างชุมชนกับรัฐ
การสร้างและพั ฒนาอาชี พของเกษตรกรรุ่น ใหม่ โดยความร่วมมือของ ส านัก งานปฏิรูปที่ดิ น
เพื่ อ เกษตรกรรรม (ส.ป.ก.) ส านัก งานคณะกรรมการอาชี วศึ ก ษา (สอศ.) และสานั ก งานกองทุ น
สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว .) เป็ น หน่ ว ยงานความร่ ว มมื อ หลั ก ตั้ ง แต่ ปี 255 0 เป็ น ต้ น มา ได้ ใ ห้
ความส าคั ญ ในการจั ด ทาเพื่ อ มุ่ ง เน้ น ให้ เกษตรกร สามารถแก้ ไ ขปั ญ หา พึ่ ง พาตั ว เอง รู้ จัก คิ ด
วิเคราะห์ วางแผนกระบวนการผลิต การใช้ ข้อ มู ลประกอบการตั ดสิ นใจและรู้จักใช้เทคโนโลยี โดย
เน้ น การผลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพปลอดภั ยต่ อ ผู้ บริ โ ภค เป็ นมิ ต รกั บสิ่ ง แวดล้ อ ม ส่ งเสริ ม งานวิ จัย
การเกษตรที่ จะเกิ ด ประโยชน์ ต่ อภาคการเกษตรในวงกว้าง ส่ งเสริ มให้ธุ รกิจขนาดกลางและขนาด
ย่ อ ม (Small and Medium Enterprises; SMEs) ด้ า น การเกษ ตร ส ร้ า ง ต้ น แ บบ ด้ า นก ารผลิ ต
การเกษตรในแนวทางการพั ฒ นาที่ ยั่ง ยืน ยกระดับสั ง คมเกษตรกรรม และการจั ด การเรียนรู้ ข อง
เกษตรกร นั ก ศึ ก ษา และเจ้ า หน้ า ที่ Smart Farmers, Smart Officer เพื่ อ เตรี ยมคว ามพร้ อ มให้
เกษตรกรก้ าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ในปี 2558 ที่จะเกิ ด
การแข่ งขั น ทางการค้ าสิ น ค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภั ยมากขึ้ น ซึ่ งผลผลิ ต ทางการเกษตรของ
เกษตรกรย่ อมได้รับผลกระทบในเรื่ องของต้ นทุ น และคุ ณ ภาพการผลิต สู่ ม าตรฐานระบบการผลิ ต
สิน ค้ าเกษตร โดยเฉพาะการผลั ก ดั น ให้ สิ น ค้าเกษตรได้ ม าตรฐานระบบการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรใน
ขอบข่ ายการปฏิ บัติ ทางการเกษตรที่ ดี : Good Agricultural Practice (GAP) ซึ่ ง จะใช้ ม าตรฐานการ
ส่ง ออกสิ นค้ าเกษตรของไทยในกลุ่ ม AEC จึ งได้ เข้ ามามี ความสาคัญ กั บระบบการผลิ ต มากขึ้ น เพื่ อ
เป็นการเพิ่มมูลค่าคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตผลทางการเกษตรมากขึ้ น
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การด าเนิ น งานเป็น การบริหารจั ดการทรัพ ยากรที่ มีอ ยู่ เดิ มของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน โดยการ
สร้างความร่ วมมือ ระหว่ างหน่ว ยงานที่ทุกฝ่ ายได้ ประโยชน์ ร่ว มกั น และแบ่ง บทบาทและหน้ าที่ ตาม
ภารกิจเดิมของแต่ละหน่วยงานพร้อมกับสร้างกลไกใหม่ในการบริหารโครงการ ประกอบด้วย
ตารางที่ 2.2 บทบาทความร่วมมือภายใต้ความร่วมมือของ
สกว.
ส.ป.ก.
1.สนับสนุนการพัฒนารูปแบบ
1. จัดเตรียมความพร้อมของ
การจัดการเรียนการสอนของ
พืน้ ที่รองรับให้แก่นักศึกษาที่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สาเร็จการศึกษา
ให้เป็นหลักสูตรต้นแบบ ภายใต้ 2. ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐาน
ชุดโครงการวิจัย “การจัดการ
ในการประกอบอาชีพ
เรียนการสอนแบบ Projectเกษตรกรรมภายในเขตปฏิรูป
Based Learning”ในวิทยาลัย
ที่ดนิ และประสานความร่วมมือ
เกษตรและเทคโนโลยีนาร่อง 7 ในกระทรวงเกษตรและ
แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรฯ
สหกรณ์
นครราชสีมา, ศรีสะเกษ,
3. สนับสนุนงบประมาณและ
อุบลราชธานี, อุดรธานี,
กระบวนการรวมกลุ่ม
กาแพงเพชร, สิงห์บุรี, และ
เกษตรกรเมื่อเข้าสู่พนื้ ที่ดิ นทา
วิทยาลัยการจัดการโนนดินแดง กินในลักษณะกองทุนปฏิรูป
จ.บุรีรัมย์
ที่ดนิ
2.สนับสนุนกระบวนการพัฒนา 4. พัฒนาระบบการวัดและ
ระบบบริหารจัด การของ
ประเมินผลความสาเร็ จในการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้
ประกอบอาชีพของเกษตรกร
โครงการวิจัยเรื่อง “การ
สังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย การสนับสนุนและ
บริหารจัดการ เพื่อเข้าสู่อาชีพ
เกษตรกรรมของผู้สาเร็จ
การศึกษาสาขาเกษตรของ สอ
ศ.”
3. สนับสนุนการพัฒนาเครือง

สกว. สปก. และ สอศ.
สอศ.
1. มอบหมายให้วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีทั้ง 7 แห่ง
พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบใหม่ที่จะสร้าง
ความเชื่อมั่นให้ผู้เรียนเข้าสู่
อาชีพเกษตรกรรมได้เมื่อ สาเร็ จ
การศึกษา
2. จัดสรรทรัพยากรและ
งบประมาณแก่สถานศึกษา
3. ขยายผลหลักสูตรและ
แนวคิดการจัดการเรียนที่ได้
พัฒนาต้นแบบขึน้ ไปสู่หลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้น (3 เดือน)
โดยรับสมัครเกษตรกรและ
แรงงานผู้ถูกเลิกจ้างจาก
ภาคอุตสาหกรรมเข้ารั บการ
ฝึกอบรม
4. ขยายผลต้นแบบหลักสูตร
และวิธีการจัดการศึกษาเกษตร
ทั้งในส่วนนักศึกษาภาคปกติ
และการฝึกอบรมระยะสั้น
เข้าสู่ระบบการจัดการศึก ษา
ของสถานศึกษาในสังกัดใน
ภาพรวม
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สกว.
มือและตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการฯ ตลอดจนรูปแบบ
การจัดการองค์กรทางการ
เกษตรกรเมื่อเข้าสู่อาชีพและ
ที่ดนิ ทากิน ร่วมกับ สอศ. และ
ส.ป.ก.

ส.ป.ก.

สอศ.

การขยายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
จากการด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมาท าให้ หน่ ว ยองค์ ก ร หน่ ว ยงานและสถาบั น การศึ ก ษา เห็ น
ความสาคัญ ของการสร้างและพัฒ นาเกษตรกรรุ่น ใหม่ ส่ง ผลให้ ส.ป.ก. ขยายผลความร่ วมมือ กั บ
สถาบันอุดมศึกษาในพืน้ ที่ ซึ่งร่วมถึงการพัฒนาเจ้าหน้ าที่ ส.ป.ก.จังหวัดและเกษตรกรด้วย ดังนี้

ตารางที่ 2.3 การขยายความร่วมมือกับสถาบัน การศึกษา
เรื่อง
หน่วยงานความร่วมมือ
1.บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
ร่วมมือในการสนับสนุน
สานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
โครงการผลิต้นกล้าการเกษตร การเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
2.บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความ มหาวิทยาลัยนครพนม สถาบัน
ร่วมมือโครงการสร้างและ
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้ าคุณ
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
ทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
การเกษตรกรรม

เป้าประสงค์
สร้างบัณฑิตแนวใหม่ให้มีจิต
อาสา จิตสาธารณะ และอยาก
กลับไปพัฒนาพืน้ ที่ถิ่นชนบท
บ้านเกิด
สร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่บุคคลที่สนใจประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมผ่านการ
จัดการเรียนการสอนที่ ให้
สามารถพึ่งพิงฐานความรู้สร้ าง
ความได้เปรียบในการผลิตและ
แข่งขัน พร้อมกับการแสวงหา
โอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ
มากกว่าที่จะพึ่งพาฐาน
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เรื่อง

3.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ ว่าด้วย
“โครงการถ่ายโอนความรู้ ใน
การยกระดับความสามารถ
ของเกษตรกรและเจ้าหน้ าที่ ส.
ป.ก. (Smart Farmers; Smart
Officer)

หน่วยงานความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(มก.) สานักงานปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
การเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)

เป้าประสงค์
ทรัพยากรเป็นหลักเช่นในอดี ต
โดยมีสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้
ความสนับสนุนด้านการพัฒนา
โจทย์วิจัย สนับสนุนการพัฒนา
บุคคลากรของสถานของ
สถานศึกษาที่ร่วมโครงการ
ผ่านกระบวนการวิจัยและ
สนับสนุนงบประมาณการวิจัย
ตามประเด็นที่เหมาะสม
1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ด้านการบริหารจัดการ
แบบองค์รวม เพื่อยกระดับ
ขีดความสามรถเจ้าหน้า ที่
ส่งเสริม ส.ป.ก. ในการ
ปฏิบัตถิ ารกิจสู่การบรรลุ
เป้าหมาย
2. ส่งเสริมการดาเนินการ
โครงการพัฒนาตัวแบบ
ธุรกิจชุมชน เพื่อเป็นกลไล
ของคนในชุมชนในการ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจและ
สังคมบนการพึ่งพาตนเอง
เพื่อการมีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดี
3. สนับสนุนการพัฒนาศูนย์
เรียนรู้มีชีวิต เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในแนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
4. สนับสนุนการพัฒนาตัว
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เรื่อง

หน่วยงานความร่วมมือ

เป้าประสงค์
แบบธุรกิจที่มีการบริหาร
จัดการตลอดห่วงโซ่
อุปทาน เพื่อนาประโยชน์สู่
สมาชิกและชุมชน

กรณีความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส.ป.ก. ได้ ทาบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ กั บจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ทยาลั ย เพื่ อ สร้ า งและพั ฒ นา
เกษตรกรรุ่นใหม่ โดยได้จัดตัง้ สานักวิชาทรัพยากรการเกษตร โดยมีภารกิจคือ
จุดมุ่งหมาย:
เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิง ด้านการจัดการทรัพยากรการเกษตร และการพลังงาน
ชีวภาพ และเป็นผู้ชี้นาแนวทางการแก้ไขปัญหา
วัตถุประสงค์ :
ก.) สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษย์ ข องประเทศไทยให้ พ ร้ อ มเป็ น “เจ้ า ของกิ จการด้ า น
อาหารและการเกษตร(Agricultural entrepreneur)” สาหรั บการจัด การทรัพ ยากรการเกษตรเพื่ อ การ
ผลิ ตระดั บชุม ชน และสามารถพั ฒ นาระบบการผลิ ต ด้านการเกษตรและการอาหารของประเทศให้
สามารถแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศได้
ข.) ด าเนิ น การวิ จั ยครอบคลุ ม ตลอดห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของระบบการผลิ ต กา รเกษตรเพื่ อ
ตอบสนองและแก้ ไขปัญ หาด้านวิกฤตการณ์อาหาร การเกษตร และการพลัง งานชี วภาพของประเทศ
ไทยและชุมชนโลกที่จาเป็น ต้องอาศั ยความรู้และความเชี่ ยวชาญในสหสาขาวิช า
ค.) จั ดการศึก ษาเสริม และการฝึกอบรม เพื่ อสร้ างความรู้และทัก ษะการผลิตที่ ทัน สมัยให้แ ก่
เกษตรกรและผู้ ผ ลิ ต ให้ มี ค วามรู้ ทันสมั ย ทั น ต่ อ การเปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยี ที่จาเป็น ต่ อ การสร้ า ง
มาตรฐานและลดต้ นทุน การผลิต ที่จะพัฒ นาตนเองให้ เป็นผู้ บริหารจั ดการการผลิ ตที่ส ามารถแข่งขั น
ในระบบการตลาดการค้ า เสรี และมาตรฐานการค้ า ระหว่ า งประเทศที่ เป็ น ธรรมและค านึ ง ถึ ง
สิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการดาเนินงาน:
ก.) ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ รอบใน “ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ”ของห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ระบบการผลิ ต
อาหาร ที่ มี ทัก ษะและความคิ ด วิ เคราะห์ ล งสู่ ก ารปฏิ บัติ จริ ง ระดั บชุ ม ชน ที่ เพี ยบพร้ อ มด้ ว ยจิ ต
วิญ ญาณการเป็น เจ้ าของกิจการด้ านการเกษตร (Agricultural entrepreneur) ด้ วยการสร้างงานใหม่
ของตนเอง พร้อมมีขีด ความสามารถทางการบริหารจั ดการควบคู่แ ละจิต สานึ กของความรั บผิด ชอบ
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ต่อสั งคมในด้า นความปลอดภัยและความมั่น คงทางอาหาร ด้วยมาตรฐานการผลิ ตและการคานึงถึ ง
สิ่งแวดล้อ ม มี ความสามารถด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อ การศึก ษาและการสื บค้ นความรู้ และมี
ความใฝ่รู้ตลอดชีวิต
ข.) สนับสนุ นทุ นโครงการวิจัยขนาดใหญ่ ที่มี ผลประโยชน์โ ดยตรงต่อการเพิ่ม ศัก ยภาพระบบ
การผลิ ตการลดต้น ทุ นการผลิ ต และการเพิ่ มคุ ณ ภาพผลผลิ ต ด้านการอาหารและการเกษตรของ
ประเทศ
ค.) จัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ในรู ปแบบการฝึกอบรมต่อ ยอด หรือการศึกษาต่อเนื่อง
คุณสมบัติของผู้สมัคร.
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่ างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธ ยมศึก ษาปี ที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2555
3. เป็น ผู้ ที่มี ผ ลการเรี ยนเฉลี่ ยสะสมในระดั บชั้ น มัธ ยมศึ กษาปีที่ 4 – ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปีที่ 5
รว ม 4 ภาคการศึ ก ษา ไม่ ต่ ากว่ า 2.75 ในแต่ ล ะกลุ่ ม วิ ช า ดั ง นี้ กลุ่ ม วิ ช าภาษาไทย กลุ่ ม วิ ช า
สัง คมศาสตร์ กลุ่ มวิ ช าวิ ทยาศาสตร์ กลุ่ม วิ ชาคณิ ต ศาสตร์ กลุ่ ม วิช าภาษาอัง กฤษ และไม่ ต่ ากว่ า
2.00 ในแต่ละกลุ่มวิชาอื่นๆโดยคะแนนเฉลี่ ยสะสมรวม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50
4. เป็ น ผู้ที่มี ภู มิ ล าเนาและศึ ก ษาอยู่ ใ นโรงเรียนระดั บมั ธยมศึ ก ษาตอนปลายของรั ฐ หรื อ
โรงเรี ยนที่ ค ณะกรรมการการศึ ก ษาวิ จัยทรั พ ยากรการเกษตรเห็น ควรในเขตจั ง หวั ด ตามที่ กาหนด
เป็นเวลาไม่น้อ ยกว่ าห้าปี ตดิ ต่ อกัน นับถึงวัน สมัค ร โดยกาหนดเขตพืน้ ที่ เป็นจั งหวั ดต่า งๆดัง นี้ จั งหวั ด
น่าน แพร่ อุ ต รดิ ต ถ์ พะเยา และเชียงราย ซึ่ ง เป็ น จั ง หวัด น าร่ อ งรอบพื้ น ที่ เป้ าหมาย การพั ฒ นา
ทรั พยากรการเกษตรของจุฬ าลงกรณ์ม หาวิ ทยาลั ย ที่มี การพิ จารณาให้ ได้ ทุน จุฬ าฯ -พั ฒนาเกษตร
ไทย ตามประกาศของจุฬาลงกรณ์ม หาวิทยาลั ย
5. เป็น ผู้ ที่พ ร้อ มจะเข้ารับการศึ กษา และฝึ ก ปฏิ บัติ ในพื้ นที่ ตา่ งจั งหวัด โด ยเฉพาะที่จังหวั ด
น่านได้
6. ควรเป็นผู้ที่มาจากครอบครัว ที่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม
7. เป็นผู้มีอุดมการณ์ที่จะทางานในชนบทด้วยความเสี ยสละ
8. เป็ น ผู้ที่ไ ม่ มี โรคติด ต่ อ ร้ ายแรง หรือ เป็น โรคที่ สั ง คมรั ง เกี ยจ หรื อโรคที่ ส าคั ญ ที่ จะเป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา
9. เป็ น ผู้ ที่มีค วามประพฤติ ดี และรับรองต่ อ มหาวิ ทยาลั ยว่ าจะตั้ ง ใจศึ ก ษาเล่ าเรียนเต็ ม
ความสามารถ และยินยอมปฏิบัติ ตามระเบี ยบข้ อบัง คับของมหาวิทยาลั ยที่มี อยู่แ ล้ว หรือที่ จะมี ตอ่ ไป
โดยเคร่งครัดทุกประการ
โดยส านั ก วิ ช าทรั พ ยากรการเกษตร ได้ เปิ ด รั บนั ก ศึ ก ษาตามคุ ณ สมบั ติ ตั้ ง แต่ ปี 2555
ปัจจุบันปี ผู้ สาเร็ จการศึก ษาในรุ่น ที่ 1 แล้ ว จานวน 40 คน และมี ผู้ สนใจที่จะเข้าทาการเกษตรกรใน
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พื้ น ที่ ข อ ง ส.ป.ก. จานวน 6 คน ก าลั ง ฝึ ก อบรมในนิ ค มเศรษฐกิ จพอเพี ยง อ .วั ง น้ าเขี ยว จ.
นครราชสีมา เป็นเวลา 4 เดือน
กรอบความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง
กลุ่ม งานสร้างเกษตรกรรุ่ นใหม่ฯ ภายใต้ค วามร่วมมือ ของ 3 องค์ก ร คื อ สกว. ส.ป.ก. และ
สอศ. ในปี 2551-2556 ซึ่ งเดิ มนัน้ กลุ่ มงานสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ฯ นี้ มีค วามริเริ่มและแนวคิด จาก
รศ.ดร.พีระเดช ทองอ าไพ รอง ผอ.สกว.ในขณะนัน้ เพื่ อวิ เคราะห์ถึ งศั กยภาพของ ส.ป.ก.ในฐานะ
หน่ว ยงานของรัฐที่ ถือครองที่ดนิ และมีกลุ่ มเครือข่ ายเกษตรกรทั่ วประเทศ รวมทั้ง โอกาสในการสร้าง
และพั ฒ นาเกษตรกรรุ่ นใหม่ โดยปรับเปลี่ ยนทัศ นคติ มาใช้ ความรู้แ ละข้อ มู ลในการทาการเกษตรบน
พืน้ ที่ค รอบครองได้ ต่อ มา รศ.มยุ รี จัยวั ฒ น์ ผู้ ช่ว ย ผอ.สกว.ด้ านการจัด การปลายทาง ได้ส านงาน
ต่อ และขยายความร่ วมมื อ ในการสร้ างเกษตรกรรุ่ น ใหม่ ในระดั บอุ ด มศึก ษา และทาบั น ทึก ความ
ร่ว มมื อ ของ สกว. ส.ป.ก. และสถาบั น การศึ ก ษา 3 แห่ ง คื อ มหาวิ ทยาลั ยนครพนม สถาบั น
เท คโนโลยี พ ระจอ มเกล้ าเจ้ า คุ ณ ทหารลาด กระบั ง วิ ท ยาเขตชุ ม พร (สจล.ชุ ม พ ร) แล ะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรอบงาน 5 ปี (2556-2560) และในเดื อนสิง หาคม 2556 เนื่ องจากมี การ
เปลี่ ยนแปลงผู้บริหารและปรั บโครงสร้ างภายใน สกว. จึ งย้ ายกลุ่ ม งานสร้างเกษตรกรรุ่ นใหม่ ฯ มา
สั ง กั ด งานวิ จั ยเพื่ อ พั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ (ABC) โดย มี ดร.สี ล าภรณ์ บั ว สาย รอง ผอ.สกว.ด้ า น
ยุทธศาสตร์วิจัยเชิง พืน้ ที่ เป็น ต้นสั งกัด ทั้ง นี้ ยัง คงแนวคิ ดและหลัก การสร้างและพัฒ นาเกษตรกรรุ่ น
ใหม่ ภายใต้ความร่วมมือไว้
จากการหารือ ของ สกว.และ ส.ป.ก. รวมทั้ งข้ อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณ วุ ฒิ ประกอบด้ ว ย
รศ.ดร.พี ระเดช ทองอ าไพ ผอ.สวก.ที่ปรึ ก ษากลุ่ม งานสร้ างและพั ฒ นาเกษตรกรรุ่น ใหม่ รศ.มยุ รี
จัยวัฒ น์ อดี ตผู้ บริ หาร สกว. และ ดร.สี ลาภรณ์ บั ว สาย รอง ผอ.สกว. จึ งก าหนดกรอบการวิ จัย
ภายใต้ความร่วมมือเพื่อกรอบการดาเนินงาน ดังนี้
1. เพื่ อให้เกิ ดรู ปแบบการจั ดการและการใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่ข อง ส.ป.ก.โดยศึก ษาศั กยภาพ
ของพืน้ ที่ และตัวเกษตรกรเป็น รายผลิต ภัณ ฑ์ทางเกษตร โดยใช้ค วามรู้ของมหาวิทยาลั ยในการเข้าไป
ศึกษาและทาความเข้าใจในพืน้ ที่ เป้ าหมาย รวมทั้งพัฒนาเกษตรกรตามศัก ยภาพของพืน้ ที่
2. เกษตรกรในพื้ น ที่ และเจ้าหน้า ที่ ส.ป.ก.จั งหวั ด สามารถใช้ ข้อ มู ลเชิง พื้ น ที่ประกอบการ
ตัดสินใจเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตรได้ และมีผลิตภัณฑ์เกษตรที่เหมาะสมกับพืน้ ที่ของ ส.ป.ก.
3. พั ฒ นาต้ นแบบผู้ ประกอบการเกษตรกรที่ อ ยู่เดิม ในพื้ น ที่ ส.ป.ก.ให้ มี ค วามสามารถราย
ผลิตภัณฑ์เกษตร และสร้างทางเลือกและโอกาสให้กับตัว เองโดยใช้ความรู้ และข้อ มูลอย่ างเหมาะสม
4. เกิ ดเครื อข่ า ยการจัด การความรู้ เพื่ อพั ฒ นาต้ น แบบผู้ประกอบการในพืน้ ที่ ส.ป.ก.โดยมี
มหาวิทยาลัยเป็น แม่ ข่ายและบูรณาการความรู้ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และหรือ วิทยาลั ยเกษตรและ
เทคโนโลยี รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
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5. พั ฒ นาหลั ก สูต รเพื่ อ สร้างเกษตรกรรุ่ นใหม่ที่เหมาะสมกั บการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ของ ส.
ป.ก. ในระดับปริญญาตรี
จากกรอบความร่ วมมื อ ส่ง ผลให้ มหาวิ ทยาลัยนครพนม สถ าบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
เจ้าคุ ณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุม พรฯ มีค วามเข้าใจการสร้างและพัฒ นาเกษตรกรรุ่นใหม่ จึงได้
พัฒ นาหลั กสูต รผู้ นาเกษตรกรรุ่นใหม่ (หลัก สูตร 1) ทดลองฝึ กอบรมในรุ่น ที่ 9 และพั ฒ นาข้ อเสนอ
โครงการ รายละเอียดดังนี้
- กรณี มหาวิทยาลัย นครพนมได้เสนอโครงการวิเคราะห์ ศักยภาพพืน้ ที่แ ละสร้างรู ปการ
ทาเกษตรกรรมในพื้ น ที่ เขตปฏิ รูป เกษตรกรรมอย่ า งยั่ งยื น : กรณี ศึ ก ษา พื้ น ที่ ส ปก.
จัง หวั ดนครพนม โดยมุ่ งเน้น ที่ ประเด็น เรื่ องยางพารา และศึก ษารู ปแบบบริหารจั ดการ
ทางการผลิ ต และศัก ยภาพการจั ดการพื้ น ที่ ทาการเกษตรที่ เหมาะสมของเกษตรกรใน
พืน้ ที่ สปก. จังหวัดนครพนม
- กรณีสถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้ าคุณ ทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุ มพรฯ
ได้ เสนอโครงการการศึ ก ษาและพั ฒ นาพื ช เศรษฐกิ จ : กาแฟข้ าวไร่ ในเขตพื้ น ที่ปฏิ รูป
ที่ดนิ เพื่อการเกษตร จัง หวัด ชุมพร โดยใช้ พนื้ ที่ ของ ส.ป.ก.เป็ นตั วแบบในการศึ กษา และ
พัฒ นาเกษตรกรในพื้ น ที่ รวมทั้ ง ได้ ทดลองจั ด การเรี ยนการสอนหลัก สู ต รการพั ฒ นา
เกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ (หลักสูตร 2) ในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีผู้สนใจจานวน 2 คน
- กรณี ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ยั ง เป็ น การสร้ า งความเข้ า ใจกั บคณาจารย์ ในคณะ
เกษตรศาสตร์ จึ งยั ง ไม่ ได้ ด าเนิ น การพัฒ นาข้อ เสนอโครงการ อย่างไรก็ ต ามได้เตรี ยม
พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้นาเกษตรกรรุ่ นใหม่ (หลักสูตร 1)
- กรณี ค วามร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศ าสตร์ โดยสถาบั น วิ ช าการด้ า น
สหกรณ มุ่งพั ฒ นาเจ้าหน้ าที่ข อง ส.ป.ก.ระดับจัง หวั ดทั่ วประเทศ ภายใต้ โครงการถ่า ย
โอนความรู้ ในการยกระดั บความสามารถของเกษตรกรและเจ้ าหน้ าที่ ส.ป.ก. (Smart
Farmers; Smart Officer)ซึ่ งได้ คัด เลื อกเจ้าหน้ าที่ ส.ป.ก.จั งหวั ดจานวน 17 จั งหวั ด เพื่ อ
เป็น พืน้ ที่น าร่อ งในการพั ฒนาเจ้ าหน้าที่ ให้ มีค วามรู้ ความเข้าใจ มี ทัก ษะในการส่งเสริ ม
การรวมกลุ่ ม และสร้างความเข้ม แข็ งขององค์ก ร อี ก ทั้ งมี วิ สั ยทั ศ น์ ในการพั ฒ นาภาค
การเกษตรด้ว ยการปรับเปลี่ยนบทบาทการส่ งเสริ มรู ปแบบใหม่ ตลอดจนการปรั บปรุ ง
แก้ไ ขเชิ งนโยบายและโครงสร้างพืน้ ฐานที่เอือ้ ต่อ การมีส่ วนร่วมของภาคประชาชนอย่าง
เท่าเทียมมากกว่ าการสั่ งการจากนโยบาย ทั้ งนี้ ส.ป.ก.ได้ รับการอนุมั ตงิ บประมาณเพื่ อ
สนับสนุน ให้เจ้าหน้า ที่ ส.ป.ก.ได้พั ฒนาศักยภาพการพั ฒนาด้วยใช้ก ระบวนการวิจัย โดย
กาหนดองค์ประกอบหลักสูตร 5 หน่วยการเรียน ประกอบด้วย
1. การเตรียมความพร้อมสู่ก ารเป็น ผู้นาการเปลี่ ยนแปลงของ ส.ป.ก.
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2. ความสามารถในการส่ งเสริ ม การประกอบอาชีพ แก่ เกษตรกรในแนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
3. ความสามารถในการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้ มแข็ง
4. มีทัก ษะการจัด การโซ่ อุปทานของกลุ่ มและเชื่อ มโยงเครือ ข่ายในแนวทางการค้ า
เป็นธรรม
5. ความสามารถในการส่งเสริมการสร้างมู ลค่าเพิ่มสิ นค้าเกษตร
ปัจจุ บัน ได้ ด าเนิ นการฝึ ก อบรมเจ้าหน้ าที่ ส.ป.ก.จั ง หวั ด เพื่อ เตรี ยมความพร้อ มสู่ การเป็ น
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ ส.ป.ก.ไป และจะได้วางแผนการฝึกอบรมตามแผนงานของหลักสู ตรต่อ ไป

แนวคิด Smart Farmer และ Smart Officer
นับตั้ ง แต่ วั น ที่ 5 พฤศจิ กายน 2556 ที่ น ายยุ ค ล ลิ้ ม แหลมทอง รัฐ มนตรี ว่ าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ไ ด้ ม อบนโยบายและแนวทางการปฏิ บัติ ง านให้ กั บผู้ บริ หารและเจ้ าหน้ า ที่ ข อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกาหนดนโยบายที่ส าคัญ คื อ การพั ฒนา "เกษตรกรไทยเป็ น Smart
Farmer โดยมี Smart Officer เป็ น เพื่ อ นคู่ คิ ด ” เพื่ อ พั ฒ นาเกษตรกรทั่ ว ประเทศให้ เป็ น "Smart
Farmer” โดยเป็น ตั วแทนครั วเรื อ นเกษตรกรที่ มี รายได้ไม่ต่ ากว่ า 180,000 บาท/ครั วเรื อ น/ปี และมี
ความพร้ อมมีค วามรู้ค วามเชี่ ยวชาญในการประกอบอาชี พ ด้านการเกษตรตลอดห่ว งโซ่ คุ ณค่ าการ
ผลิ ต ทางการเกษตร ที่ ดาเนิ น การ สอดคล้อ งกั บวิ ถี ชี วิต และลั ก ษณะการประกอบการของแต่ ล ะ
ครัว เรื อน ให้ ความสาคัญ ในการใช้อ งค์ ความรู้แ ละข้อ มูล ประกอบการตั ดสิ นใจ มีก ารน าเทคโนโลยี
ภูมิ ปัญ ญาและวิ ธีก ารปฏิ บัติ ที่ดีม าใช้ หรือ พั ฒ นา โดยตระหนั ก ถึง คุ ณ ภาพมาตรฐานและปริ ม าณ
ตามความต้ องการของตลาด รวมถึ งความปลอดภัย ต่อ ผู้บริ โภคและสิ่ งแวดล้ อมเป็น สาคัญ เพื่ อให้
การขั บ เคลื่ อ นนโยบายดั ง กล่ า ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการขับเคลื่ อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer รวมทั้งได้ข อความร่วมมือ กรม
ในสั งกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งจั งหวัด แต่ง ตัง้ คณะทางานระดับกรมและระดั บจัง หวั ด
ตามลาดับ ซึ่ง ปัจจุ บัน ได้ แต่ง ตัง้ ทั้งหมดแล้ วทาให้ กลไกการขั บเคลื่อ นนโยบายมีค วามครอบคลุ ม ใน
ทุกระดับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี แนวทางให้ คณะทางานระดับกรม คณะทางานระดั บจังหวั ด
และภาคี เครื อข่ ายที่เกี่ยวข้ อง ก าหนดโครงการและกิจกรรมการพั ฒนาที่ เหมาะสมกั บเกษตรกรแต่
ละกลุ่ ม โดยมุ่ง เน้ นการพั ฒ นาและเสริม สร้ างให้ เกษตรกรมี ความสามารถในการคิ ดเป็น วิ เคราะห์
เป็น ใช้ข้ อมู ลเป็ น และแก้ปัญหาเป็ น ด าเนิ นการตามวิ ถีก ารผลิต ที่เหมาะสมของเกษตรกรแต่ล ะราย
โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการขั บเคลื่อนที่ เป็ นไปอย่ างมีประสิทธิ ภาพต่อไป
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สานั กงานการปฏิรูปที่ ดิน เพื่อ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็ นหน่วยงานในสังกั ดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มี ภ ารกิ จในการจั ด ที่ ดิ น และที่ อ ยู่อ าศั ยให้ เกษตรกร คุ้ ม ครองที่ ดิน เพื่ อ เกษตรกรรม
ฟื้น ฟูส ภาพแวดล้ อม รวมทั้ง การพั ฒ นาความรู้แ ละขีด ความสามารถเกษตรกร เร่ง รัด พัฒ นาธุรกิ จ
การเกษตรโดยการพั ฒนาสถาบั นเกษตรกร

ภาพที่ 2.2 บทบาทและภารกิ จของ ส.ป.ก.

ภาพที่ 2.3 สรุปข้อมูลการจัดที่ดนิ ของ ส.ป.ก. รายภาค
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ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ”
การด าเนิน การชุด โครงการการขั บเคลื่ อ นการพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ละการค้ าที่ เป็ นธรรม
มุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารน าชุ ด ความรู้ ต ามกรอบการพั ฒ นาระบบคุ ณ ค่ า และการค้ า ที่ เป็ น ธรรม ( VN&F
Platform) ไปใช้ในการพัฒนาตั วแบบธุรกิจ โดยมี โครงการวิจัยภายใต้ชุ ดโครงการทั้ งสิน้ 12 โครงการ
ในส่ วนของโครงการวิจัยที่มี การพัฒ นาตัว แบบธุ รกิจ ประกอบด้ว ย ตั วแบบร้าน Farmer Shop กลุ่ ม
ธุรกิ จเชิ งคุณ ค่าสามพราน เครื อข่ายคุ ณค่ าข้าวคุณ ธรรม เครื อข่ ายคุ ณค่ าข้าวหอมมะลิ สหกรณ์ ไทย
เครือข่ายคุณค่าผลไม้ และเครือข่ายคุณค่ายางพารา
กระบวนการวิ จัยเชิง ปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ว นร่ วม ซึ่ งได้ นาเอาการบริ หารจั ดการอุปทานมาใช้
ในธุ รกิ จเพื่อ การยกระดั บสมรรถนะของธุ รกิ จ การบริหารจัด การทรัพ ยากรร่ว มกั นให้เกิด ประโยชน์
สูงสุ ด และการแบ่ งงานกั นตามความสามารถของภาคี ได้ ก่อ ให้ เกิด คุณ ค่ าทั้ งด้ านเศรษฐกิจ สั งคม
และการอนุ รัก ษ์ สิ่ งแวดล้ อม โดยข้ อค้ น พบจากการวิ จัยได้ ชี้ให้ เห็ น คุ ณ สมบัติ ข องตัว แบบธุรกิ จที่
สาคั ญ 5 ประการ ได้แ ก่ 1.) ตัว แบบธุ รกิ จที่ด าเนิ นการบนหลั ก การการพึ่ง พาและร่ วมมื อ กัน ของ
ภาคี ภายใต้ 3 เสาหลัก ด้านการพัฒ นาเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ง แวดล้ อม 2.) ภาคี กรอบการทางาน
อย่ างมี แบบแผนเพื่ อการบรรลุ เป้าหมายร่ว ม 3.) มีก ารบริหารจัด การโซ่ อุ ปทานในธุ รกิ จ 4.) ดาเนิ น
ธุรกิ จภายใต้กลไกตลาดเพื่ อเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสัง คม และ 5.) ไม่เป็ นองค์ก รรับเงิน ทุน เพื่ อ
แทรกแซงกลไกตลาดที่ เป็ นอุ ปสรรคต่ อการค้าที่เป็น ธรรม ซึ่ งคุ ณสมบัติ ดัง กล่ าวบ่ง ชี้ถึ งบริบทของ
การเป็นธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprises: SEE)
ในการวิ เคราะห์ บริ บทขอ งตั ว แบบธุ รกิ จในการบริ ห ารจั ด การโซ่ อุ ป ทาน ได้ ชี้ ใ ห้ เห็ น
กระบวนการสาหรั บกิจกรรมระดั บต้ น น้า ซึ่ งมุ่ งไปที่ ก ารยกระดับขี ดความสามารถของเกษตรกรสู่
การทาเกษตรที่ ดี ในส่ ว นของการขับเคลื่ อ นกิ จกรรมระดั บกลางน้ า มุ่ ง เน้ นไปที่ ก ารเพิ่ ม สมรรถนะ
การด าเนิน ธุรกิ จการดาเนิ นธุรกิจของผู้ประกอบการในการลดความเสี่ ยงเรื่ องการขัด หาวัต ถุดิบ การ
พัฒนาผลิ ตภั ณฑ์ ที่มีคุ ณภาพมาตรฐาน และการสร้ างโอกาสการเข้าถึ งผู้ บริโภคอย่างเป็นธรรม การ
ขับเคลื่อ นกิจกรรมระดั บปลายน้านัน้ มุ่ ง เน้น ไปที่ การพั ฒ นาระบบธุ รกิ จร้านค้ าทางเลื อ กภายใต้ แ บ
รนด์ Farmer Shop เพื่ อ การกระจายสิ น ค้ าของเครือ ข่ ายผู้ ประกอบการสู่ ผู้ บริโภคภายใต้ วิสั ยทั ศ น์
“ร้ านค้ าปลี ก ที่ ผู้ ผ ลิ ต และผู้ บริ โ ภคเป็ น เจ้ า ของร่ว มกั น ” ซึ่ งผลการติ ด ตามแบรนด์ Farmer Shop
พบว่า ได้รับการตอบรับจากผู้ บริ โภคในระดั บ “ดี”
กระบวนการขับเคลื่อนการด าเนิ นงานของตั วแบบธุ รกิ จฐานสั งคมดัง กล่ าวชี้ ให้เป็น บริบท 3
ประการที่เกี่ยวข้องกั บการพัฒ นาเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่งแวดล้อ ม โดยมีประชาชนเข้ามามีสว่ นร่ว ม
ในการพัฒ นา ซึ่ ง สอดคล้อ งกับทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศภายใต้ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คม
แห่ ง ชาติ ฉบั บที่ 11 ดั ง นัน้ คณะผู้ วิ จัยจึ งได้จัด ทาข้ อ เสนอเชิ งนโยบายในการขั บเคลื่ อ นธุ รกิจฐาน
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สั ง คมในฐานะกลไกการพั ฒ นาที่ มี ป ระชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ภายใต้ ก รอ บการวิ เคราะห์ ปัจจั ย
สภาพแวดล้ อ มของตัว แบบธุ รกิ จฐานสั งคมได้ น าไปสู่ ก ารก าหนด ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ 9 ประการ
จากนั้ นจึ ง นามาจัด ทาเป็ น แผนที่ยุทธศาสตร์ ในการขั บเคลื่อ นธุรกิจฐานสัง คมสู่ การบรรลุวิ สั ยทั ศ น์
การพั ฒนาประเทศ “สั งคมอยู่ร่วมกัน อย่ างมีค วามสุ ข มีค วามเสมอภาค เป็น ธรรม มี ภูมิ คุ้ม กัน ต่ อ
การเปลี่ยนแปลง”

บทที่ 3
ผลการดาเนินงานวิจัย
โครงการวิจัย“การพัฒ นาระบบส่ งเสริม เรี ยนรู้เพื่ อยกระดั บสมรรถนะการแข่ง ขัน ผ่านกลไก
หน่ วยงานรั ฐ”ภายใต้ ชุด โครงการวิ จัยการขั บเคลื่อ นการพั ฒ นาการสหกรณ์ และการค้าที่เป็น ธรรม
ระยะที่ 7 สนับสนุ นโดยส านั กงานกองทุ นสนับสนุ นการวิ จัย (สกว.)มี วัต ถุประสงค์ เพื่ อพั ฒนาระบบ
สนั บสนุน และส่ง เสริม การเรียนรู้ เพื่ อยกระดับสมรรถนะของเจ้าหน้ าที่ ส.ป.ก. ส าหรับบทบาทใหม่ใน
ฐานะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงที่ ท าหน้ า ที่ ใ ห้ ก ารสนั บสนุ น ส่ ง เสริม การรวมกลุ่ ม ของเกษตรกรและ
สร้ างสรรค์ ธุรกิจภายใต้โ ซ่อุ ปทานของกลุ่ ม เพื่ อน าไปสู่ ก ารยกระดั บอาชีพ และการด าเนิน ชีวิ ตของ
เกษตรกรที่เป็นเป้ าหมาย
จากการดาเนินงานตามแผนงานของโครงการ มีผลการดาเนินงานวิจัยดังนี้
1. เป้าหมายของโครงการวิจัย
2. สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
3. กระบวนการพัฒนาและปรับปรุง หลักสูต ร
4. หลั กสู ตรการพั ฒ นาผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงในการส่ งเสริม เกษตรกรสู่ การพั ฒ นาที่ยั่งยื น
(Smart officer)
5. รายชื่อโครงการ PBL รายบุคคล

เป้าหมายของโครงการวิจัย
หลั ก สู ต รการพั ฒ นาผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงในการส่ ง เสริ ม เกษตรกรสู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ง ยื น
(Smart officer) เป็ นหลัก สูต รที่มุ่ งเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้ าที่ ส.ป.ก. ให้ เป็น นัก ส่ง เสริ มและพั ฒนาที่ มีขี ด
ความสามารถในทัก ษะ 3 มิ ติ ได้ แก่ ทัศ นคติ วิ ธี คิด และความรู้ ในการจั ด การภารกิ จสู่ เป้ า หมาย
อย่างเป็ นองค์รวม ที่ส อดคล้ องกับบริบทที่ หลากหลาย ทั้ งนี้ เพื่อ ลดโอกาสการละทิง้ ที่ดนิ ทากิน และ
สร้างความเชื่อมั่ นในอาชีพ เกษตรบนหลัก การพึ่งพาและร่ วมมือกั นในแนวทางธุ รกิจฐานสัง คมโดยมี
เจ้าหน้าเข้าร่วมจานวน 18 ราย ดังนี้

31
ภาพที่ 3.1 เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ชื่ อ : น.ส.วิภาวี เปี่ ยมศิริ
ตำแหน่ ง: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบตั ิ การ
สั งกัด: ส.ป.ก. พิจิตร
เบอร์ โทรศัพท์ : 089-4145332
อีเมล์ : wipawee01@hotmail.com
ทีอ่ ยู่ : 16/6 ม.5 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน
จ.พระนครศรี อยุธยา
ชื่อ :น.ส.วรัญญู บุญมาก
ตำแหน่ง : นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
สังกัด : ส.ป.ก. สุโขทัย
เบอร์โทรศัพท์ : 087-6797003
อีเมล์ : new_waran.b@hotmail.com
ที่อยู่ : 138/26 ต.ธานีอ.เมืองจ.สุโขทัย

ชื่อ :นางศิริพร อภิเดช
ตำแหน่ง : นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชานาญการ
สังกัด : ส.ป.ก. อุทัยธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-2811838
อีเมล์ : Apidat_2511@hotmail.com
ที่อยู่ : 184/4 ต.อุทัยใหม่อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ชื่อ : น.ส.จุฑาทิพย์เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
สังกัด : ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8397979
อีเมล์ :jutatip_mm@hotmail.com
ที่อยู่ : 309/2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพฯ
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ชื่อ :น.ส.นิรชร พรัดภู่
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน(พนักงานราชการ)
สังกัด : ส.ป.ก.ลพบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-9001702
อีเมล์ :nirachorn.pradpoo@gmail.com
ที่อยู่ : 200 ม.13 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง

ชื่อ :นายปรเดช พุธจันทร์
ตำแหน่ง: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
สังกัด : ส.ป.ก.ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3630137
อีเมล์ :Poradach_duk@hotmail.com
ที่อยู่ :145/581 ม.8 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี

ชื่อ :น.ส.ลลิตา พาณิชกรกุล
ตำแหน่ง: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชานาญการ
สังกัด : ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9773280
อีเมล์: amp_lalita@hotmail.com,amp.lalita123@gmail.com
ที่อยู่ : 32/1 ม.1 ต.หอรัตนไชย อ.อู่ทอง
จ.พระนครศรีอยุธยา

ชื่อ :นายกชพร กลิ่นบุญมา
ตำแหน่ง: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
สังกัด : ส.ป.ก.นครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 087-6832363
อีเมล์ :klinboonma@hotmail.com
ที่อยู่ : 941/3 ม.1 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
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ชื่อ :นายชิรภัทร์ พิเมย
ตำแหน่ง: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชานาญการ
สังกัด : ส.ป.ก.บุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 090-6191889
อีเมล์ :su_ae2010@hotmail.com
ที่อยู่ : 245 ม.10 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ชื่อ :นางณัฐโสภิณ ตรีสุวรรณวัฒน์
ตำแหน่ง: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชานาญการ
สังกัด : ส.ป.ก.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9371473
อีเมล์ :nutsopin_an@hotmail.com
ที่อยู่ : 9 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ชื่อ :น.ส.ประกายรุ่ง สายสุด
ตำแหน่ง: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
สังกัด : ส.ป.ก.สกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ : 087-0012270
อีเมล์ :sprakayrung@gmail.com
ที่อยู่ :บุญโฮมอพาร์ทเมนต์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร

ชื่อ :นายพิษณุ สารี
ตำแหน่ง: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
สังกัด : ส.ป.ก.หนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4219794
อีเมล์ :Pitsanu.nk@gmail.com
ที่อยู่ : 473 ม.3 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
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ชื่อ :น.ส.ยุพาวรรณ หนันลา
ตำแหน่ง: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
สังกัด : ส.ป.ก.ยโสธร
เบอร์โทรศัพท์ : 087-0908083
อีเมล์ :N_nunla85@hotmail.com
ที่อยู่ : 167 ม.6 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

ชื่อ :น.ส.วนารัตน์ คากล่อมใจ
ตำแหน่ง: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชานาญการ
สังกัด : ส.ป.ก.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-7029867
อีเมล์ :wanarat_p@hotmail.com
ที่อยู่ : 169 ม.9 ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ชื่อ :นายวิสุทธิศักดิ์ สาโรงแสง
ตำแหน่ง: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
สังกัด : ส.ป.ก.มหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7718770
อีเมล์ :samonchon.lfe@hotmail.com
ที่อยู่ : 28 ม.8 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

ชื่อ :นายนิกร ไพริน
ตำแหน่ง: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชานาญการ
สังกัด : ส.ป.ก.ตรัง
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1727235
อีเมล์ :ที่อยู่ : 133/100 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
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ชื่อ :นางรัชดา เพชรรัตน์
ตำแหน่ง: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชานาญการ
สังกัด : ส.ป.ก.ชุมพร
เบอร์โทรศัพท์ : 082-4175163
อีเมล์ :Racha_kob@hotmail.com
ที่อยู่ : 271/7 ม.10 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร
ชื่อ :นางวิภา สุขเอก
ตำแหน่ง: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชานาญการ
สังกัด : ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0824013
อีเมล์ :vipa.alro@hotmail.com
ที่อยู่ : 23/12 ม.5 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
หลั ก สู ต รการพั ฒ นาผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงในการส่ ง เสริ ม เกษตรกรสู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ง ยื น
(Smart officer) มุ่ งการพั ฒ นาสมรรถนะเจ้าหน้ าที่ ที่ให้ทิศทางเดียวกัน เพื่ อความเข้ าใจในการทางาน
ร่ว มกั น สามารถส่ ง เสริม และสนั บสนุ นเกษตรกรในพื้ นที่ ส.ป.ก. ให้ อ ยู่ร่ว มกัน เป็น กลุ่ ม องค์ ก รที่
เข้มแข็ง ด้ วยหลักการของกลุ่ ม เจ้ าหน้ าที่จึงต้อ งมีมุ มมองที่ก้าวไกลอย่ างเป็ นองค์รวม เชื่อ มโยงและ
สร้างศรัทธาของเกษตรกรได้
สมรรถนะเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
จากการจั ด ประชุม เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารเพื่ อ ก าหนดสมรรถนะของเจ้ า หน้ า ที่ ส.ป.ก. โดยระดม
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ และได้สมรรถนะ ดังนี้
1. ผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่ง เสริ มเกษตรกรสู่ก ารพัฒนาที่ ยั่งยืน มีจิต สานึก รักองค์ก ร
และงานในภารกิจ เข้าใจบทบาทและความสาคัญของเกษตรกร
2. ความสามารถในการยกระดั บขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ ที่ก่อให้เกิ ดสมดุล
ในการดาเนินชีวิตแก่เกษตรกร
3. ความสามารถด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ในสถาบัน เกษตรกร
4. ความสามารถในการส่งเสริมการสร้างมู ลค่าเพิ่มสิ นค้าเกษตร
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การสั ม มนาเชิง วิช าการเพื่ อ กาหนดกรอบยุ ทธศาสตร์แ ละพั ฒ นาหลัก สูต รการพั ฒ นาผู้ น า
การเปลี่ ยนแปลงในการส่ง เสริม เกษตรกรสู่ ก ารพัฒ นาที่ยั่งยื น วัน พุ ธที่ 2 เมษายน 2557ณ อาคาร
วิจัยและพัฒนา ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 3.2 การสัมมนาเชิงวิชาการ กรอบยุทธศาสตร์และพัฒนาหลักสูต รการพัฒ นาผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ ยั่งยื น
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กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร (Curriculum Development) เป็ น การจั ด ทาหลั ก สู ต รที่ เหมาะสมกั บ
ความต้อ งการของ ส.ป.ก. เพื่ อสร้างความมั่ นใจให้ กับเจ้ าหน้า ที่ ส.ป.ก. เพื่ อ เสริ มสร้างและพัฒ นา
เกษตรกร ฝึ กปฏิ บัติ ศึ กษาดู งานและร่ วมทากิจกรรมเสริม ที่ เกี่ยวข้ อ งกั บอาชี พ เกษตรกรรม โดย
กระบวนการในการพั ฒ นาหลั กสู ต ร โครงการได้ ทบทวนเอกสารและวิเคราะห์ แนวทางตามกรอบ
กระบวนการพัฒนาและปรับปรุง หลักสูต รดังนี้

Smart Officers

สาระ
การ
เรียนรู้

Smart
Officers

ร

Smart
Famers

Participatory
Action research

PBL (

ระบบ
ฐานข้อ
มูล

PBL

)

Farmer
shop/Farmer
market

การศกษา
ดูงาน

ภาพที่ 3.3 กระบวนการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรี ยนรู้เพื่อ ยกระดั บสมรรถนะ Smart Officers

ารวิเคราะ ์
ข้อม พื้นฐาน

าร า นด
จุดมุ่ง มาย
( มรรถนะ)

ารประเมินผ าร
ใช้
ร าร
ปรบปรุงแ ้ไข

ารนา
ไปใช้

า นดเนื้อ า
แ ะ ารเรียนร้

ร

าร า นด
มา ร ารวดแ ะ
ารประเมินผ

ภาพที่ 3.4 กระบวนการพัฒนาและปรับปรุง หลักสูต ร
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1. การวิเคราะห์ข้อ มูล พืน้ ฐาน ดาเนิน การโดยการรวบรวมและวิเคราะห์สภาพปัจจุ บัน ของ
เจ้ า หน้ า ที่ ส.ป.ก. ที่ เป็ น อยู่ ประกอบกั บการวิ เคราะห์ เกษตรกรในพื้ น ที่ และน าผล
แลกเปลี่ยนกับนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกาหนดสมรรถนะ
2. การก าหนดจุ ด มุ่ ง หมาย (สมรรถนะ) เป็ น การน าข้ อ มู ล ที่ ได้ จากการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล
พืน้ ฐาน มาวิ เคราะห์ แ ละก าหนดสมรรถนะ หรือ สิ่ ง ที่ค าดจะเป็ น โดยการตีค วามจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ
3. การก าหนดเนื้ อ หาและการเรี ยนรู้ เป็ น การก าหนดรายละเอี ยด โดยวิ เคราะห์ จ าก
สมรรถนะ และกาหนดรายละเอียดการสอน
4. การก าหนดมาตราการวัด และประเมิ น โดยวิ เคราะห์ จากสมรรถนะและเนื้ อ หาการ
เรียนรู้ เพื่อกาหนดวิธีการวัดและประเมินผล
5. การนาหลั ก สูต รไปใช้ โดยน าไปทดลองกั บเจ้ า หน้า ที่ ส.ป.ก. ที่ เป็ น เป้ า หมายของก าร
พัฒนา smart officer จานวน 18 รายที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
6. การประเมิ น ผลการใช้หลั กสู ต รการปรับปรุง แก้ไ ข โดยการถอดบทเรี ยนผลการเรียนรู้
และวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อ ปรับปรุงแก้ ไข

หลัก สูตรการพั ฒนาผู้นาการเปลี่ ยนแปลงในการส่ง เสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน (Smart officer)
การพัฒ นาหลัก สูตรการพัฒ นาผู้นาการเปลี่ ยนแปลงในการส่งเสริม เกษตรกรสู่ การพัฒ นาที่
ยั่งยื น ได้ กาหนดหลั กสูต รตามสมรรถนะทั้ง 4 ข้ อ ตามขั้นตอน การพัฒ นาและปรับปรุ งหลั กสู ตร 6
ขั้นตอน สามารถกาหนดหน่วยการเรียนได้ 6 หน่วยการเรียน ระยะเวลา 92 ชั่วโมง ประกอบด้วย
ตารางที่ 3.1 หลั กสู ตรการพั ฒนาผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงในการส่ งเสริ มเกษตรกรสู่ การพั ฒนาที่ ยั่งยื น (Smart
officer)
หน่วย
เรียน

ชื่อหน่วย

หน่วย การเตรียม
เรียนที่ 1 ความพร้อมสู่
การเป็นผู้นา

มาตรฐานการเรียนรู้
(คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
เป้าหมาย)
1. ความรู้ ความเข้าใจ
แนวนโยบายและทิศทางการ
ดาเนินงานของ ส.ป.ก.ที่

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

1. แผนปฏิบัติ
ราชการของ ส.ป.ก.
2. กรณีศึกษา

12
ชั่วโมง

39
หน่วย
เรียน

ชื่อหน่วย

การ
เปลี่ยนแปลง
ของ ส.ป.ก.
Smart officer

หน่วย
เรียนที่
2

ความสามารถ
ในการส่งเสริม
การประกอบ
อาชีพแก่
เกษตรกรใน
แนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

มาตรฐานการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
เวลา
(คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
(ชั่วโมง)
เป้าหมาย)
เชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ
โครงการนาร่อง
และสังคม
ต่างๆและวิเคราะห์
ให้เห็นช่องว่างใน
2. ตระหนักในสถานการณ์การ
การปฏิบัตงิ าน
ดาเนินงานของ ส.ป.ก.และ
โอกาส อุปสรรค จุด
บทบาทของ Smart officerใน
การขับเคลื่อนภารกิจสู่การบรรลุ เข็งจุดอ่อน
3. เวทีถอดบทเรียน/
เป้าหมาย
การถ่ายโอนทักษะ
ประสบการณ์
1. ตระหนักรู้ความหลากหลายใน
เทคโนโลยีดา้ นการเกษตรที่
เหมาะสม การทาไร่นาสวนผสม
การทาเกษตรอินทรี ย์ และ
เกษตรกรรมยั่งยืน ที่เหมาะกับ
ภูมิสังคม
2.มีความสามารถในการแนะนา
ส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตร
ในที่ดนิ ส.ป.ก.อย่างเหมาะตามภู มิ
สังคม
3.
มีความรู้และทักษะใน
การแนะนาและส่งเสริมการผลิต
พืช/สัตว์เฉพาะทาง เช่น ข้าว ผัก
อินทรีย์ ปลา

1. นาเสนอเทคโนโลยี 16
การทาการเกษตร
ชั่วโมง
รูปแบบต่างๆ เช่น
เกษตรอินทรีย์/GAP
ไร่นาสวนผสม นาโยน
2.
เวทีอภิปราย
กลยุทธ์หรือช่อง
ทางการทา
การเกษตรที่
เหมาะสมกับภูมิ
สังคม
3.
เวทีสรุป
บทเรียนองค์ความรู้ที
ต้องการแนวทางการ
สนับสนุนของ ส.
ป.ก. การศึกษาดูงาน
ในแหล่งเรียนรู้พืช/

40
หน่วย
เรียน

ชื่อหน่วย

มาตรฐานการเรียนรู้
(คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
เป้าหมาย)

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

สัตว์ เฉพาะทาง
หน่วย
เรียนที่
3

ความสามารถ
ในการส่งเสริม
การรวมกลุ่ม
และสร้างความ
เข้มแข็ง

หน่วย
เรียนที่
4

มีทักษะการ
จัดการโซ่
อุปทานของ
กลุ่มและ
เชื่อมโยง
เครือข่ายใน
แนวทางการค้า
เป็นธรรม

1. มีความรู้และเข้าใจรูปแบบ
ต่างๆของการรวมกลุ่ม (กลุ่ม
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
สหกรณ์ ธุรกิจฐานสังคม Family
Farming ฯลฯ)และนวัตกรรม
กลุ่มต่างๆ
2. มีทักษะและความสามารถใน
การประสานความร่วมมือกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการ
จัดตัง้ และพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง
3. รู้และเข้าใจในทฤษฎี
หลักการ/ แนวปฏิบัตทิ ี่ดใี นการ
บริหารจัดการกลุ่มเพื่อความ
เข้มแข็งและยั่งยืน (การมีสว่ น
ร่วม หลักธรรมาภิบาล)
4. มีทักษะด้านการบริหาร
จัดการองค์กรที่ดจี ากตัวแบบ
1.มีความรู้และเข้าใจในแนวคิด
การค้าที่เป็นธรรม
2.มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด
การจัดการโซ่อุปทานเพื่อ
ความสามารถในการจัดการ
ธุรกิจของกลุ่มและการสร้าง
อานาจการต่อรองสาหรับ
เกษตรกรรายย่อย
3.มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด

1. ขั้นตอนการส่งเสริม 6 ชั่วโมง
การจัดตัง้ กลุ่มองค์กร
รูปแบบต่างๆ
2.
ประสบการ
ณ์การส่งเสริมการ
ดาเนินงานกลุ่ม
องค์กรรูปแบบต่างๆ
3.
กลยุทธ์การ
บริหารจัดการกลุ่ม
เพื่อความเข้มแข็งและ
การนาประโยชน์สู่
ชุมชน
4.ศึกษาดูงานกลุ่ม
องค์กร สถาบัน
เกษตรกรที่สาเร็จ/
ล้มเหลว
1. เรียนรู้จาก
กรณีศึกษาสาหรับ
กลุ่มองค์ที่นาเอาการ
จัดการโซ่อุปทานและ
การค้าที่เป็นธรรมมา
ใช้
2. วิเคราะห์ตนเอง
สาหรับแนวทางการ
ยกระดับ

12
ชั่วโมง

41
หน่วย
เรียน

หน่วย
เรียนที่
5

หน่วย
เรียนที่
6

ชื่อหน่วย

ความสามารถ
ในการส่งเสริม
การสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร (การลด
ต้นทุนในการ
ปลูกข้าว การ
สร้างโรงเรือน
ราคาประหยัด
การส่งเสริม
การใช้เครื่อง
หยอดเมล็ด
รวมถึงการ
สร้างแบรนด์
การทา Farmer
shop/Famer
market)
การดาเนินการ
โครงการภายใต้
คาแนะนาของ
ทีมที่ปรึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้
(คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
เป้าหมาย)
เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้ าวหน้ า
(มีภูมิคุ้มกัน รวมกลุ่ม สร้าง
เครือข่าย)
4.มีทักษะในเรื่องการจัดการโซ่
อุปทานของกลุ่ม/องค์กร การค้า
ที่เป็นธรรม

สาระการเรียนรู้

1. มีทักษะในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมผ่านการเขียนข้อเสนอ
โครงการ (Project proposal)

ความสามารถในการ
แนะนาส่งเสริมการ
จัดการโซ่อุปทานและ
การสร้างเครือข่าย
3. ศึกษาดูงาน (หรือ
ศึกษาจากกรณีศึกษา
ต่างๆ)
1. การเรียนรู้การนา
นวัตกรรม/ตัวแบบ
ธุรกิจ โดยการ
ออกแบบและ
สร้างสรรค์เพื่อสร้าง
คุณค่าและเพิ่มมูลค่า
ในธุรกิจ
2. ฝึกทักษะการเขียน
ข้อเสนอโครงงาน
สร้างสรรค์นวัตกรรม

1.มีผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรม
2.มีทักษะในการวิเคราะห์
ช่องว่างและอุปสรรคในการ
ทางานเพื่อกาหนดกรอบแนว

1.การดาเนินการ
โครงการภายใต้
กรอบโครงการที่
เสนอ

เวลา
(ชั่วโมง)

ช่วง
ฝึกอบรม

42
หน่วย
เรียน

ชื่อหน่วย

มาตรฐานการเรียนรู้
(คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
เป้าหมาย)
ทางการยกระดับการพัฒนา....

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

2.การจัดทารายงาน
ผลการดาเนินงาน

รวม

92
ชั่วโมง

รายละเอียดของหน่วยการเรี ยนเป็น ดังนี้
หน่วยเรียนที่ 1
ชื่อหน่วย การเตรียมความพร้อมสู่ก ารเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ ส.ป.ก. (Smart officer)
.................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้
2.1 ความรู้ ความเข้าใจแนวนโยบายและทิศ ทางการด าเนินงานของ ส.ป.ก.ทีเ่ ชื่อมโยง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2.2 ตระหนักในสถานการณ์งานปฏิ รูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรมและการขั บเคลื่อนภารกิ จสู่การ
บรรลุเป้าหมาย
2.3 ตระหนักถึงการเป็นข้ าราชการที่มีคุ ณธรรม จริยธรรมและรั กในความเป็ นข้ าราชการ ส.ป.ก.
2. สาระการเรียนรู้
2.1 หลักการ แนวคิดและพัฒนาการงานปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
2.2 คุณธรรมและจริยธรรมที่มีผ ลกระทบต่อการปฏิ บัตริ าชการ
2.3 เทคนิคการบริหารจัดการแผนงาน งบประมาณ และนโยบายที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เชื่อ มโยงสู่
การดาเนินงานในระดับพื้ นที่
2.4 กรณีศึกษาโครงการนาร่องและวิ เคราะห์ให้เห็นช่องว่างในการปฏิ บัตงิ าน โอกาส อุปสรรค
จุดอ่อนและจุดเเข็ง
2.5 การเตรียมความพร้อมสู่ก ารเป็น ผู้นาการเปลี่ ยนแปลง(smart officer)
2.6 แนวนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของ ส.ป.ก.ที่เชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคม
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3. กิจกรรมการเรียนรู้

3.1 วิทยากรนาเสนอหลักการ แนวคิดและพัฒนาการงานปฏิรูปที่ดิ นเพื่อ เกษตรกรรมสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน
3.2 ให้ผู้เรียนอ่านบทความเกี่ยวกั บ “งานปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรมที่ผ่ านมา” จากนั้นให้
ผู้เรียนสะท้อนภาพตนเองในฐานะข้าราชการ ส.ป.ก. ว่ามีจุดอ่อน จุดแข็งและปัญหา
3.3 วิทยากรเลื อ กกรณี ศึ กษาโครงการน าร่อ งและวิเคราะห์ ให้ เห็ น ช่ อ งว่ างในการปฏิ บัตงิ าน
โอกาส อุปสรรค จุดเข็งจุดอ่อนและให้ผู้เรียนสะท้อนความส าเร็จ
4. ผลลัพธ์ที่แสดงผลการเรียนรู้
4.1 ผู้เรียนเกิดจิตสานึกอยากพั ฒนาตนเองให้เป็นข้าราชการมืออาชี พ
4.2 มีค วามตระหนัก ในสถานการณ์ งานปฏิ รูปที่ ดิน เกิ ดแนวคิ ดการพั ฒ นาตนเองอย่ างเป็ น
องค์รวมทั้งในแง่อาชีพและการดารงชีวิต สอดคล้องกับบริบทของปัญหาในปัจจุบัน
4.3 มี ค วามตระหนั ก ในการเลื อ กแนวทางการพั ฒ นาอาชี พ ที่ ส อดคล้ อ งกั บบริบทที่ ต้ อ ง
เชื่อมโยงกิจกรรมอาชีพและการดารงชีวิต นาพาสู่ความสาเร็จในอาชีพ
5. วิธีและเกณฑ์การประเมินผล
ผู้สอนประเมินระดับการมีสว่ นร่ว มของผู้เรียน โดยวิธีสังเกตการณ์
6. บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู้
หน่วยเรียนที่ 2
ชื่อหน่วย ความสามารถในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรในแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืน
.................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้
1.1 ตระหนักรู้ความหลากหลายในเทคโนโลยีดา้ นการเกษตรที่เหมาะสม การทาไร่นาสวน
ผสม การทาเกษตรอินทรี ย์ และเกษตรกรรมยั่งยืน ที่เหมาะกับภูมิสังคม
1.2 มีความสามารถในการแนะนาส่ง เสริ มให้เกษตรกรทาการเกษตรในที่ดนิ ส.ป.ก. อย่าง
เหมาะตามภูมิสังคม
1.3 มีความรู้และทักษะในการแนะนาและส่ง เสริ มการผลิตพืช/สัตว์เฉพาะทาง เช่น ข้าว ผัก
อินทรีย์ ปลา
2. สาระการเรียนรู้
2.1 นาเสนอเทคโนโลยีการทาการเกษตรรู ปแบบต่างๆ เช่น เกษตรอินทรีย์/ GAP ไร่นาสวนผสม
นาโยน
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2.2 กลยุทธ์การส่งเสริมและพั ฒนาเกษตรกรเชิงพื้ นที่ เชื่อมโยงแนวทางการพัฒ นาโครงงาน
Project-Based Learning (PBL)
2.3 กลยุทธ์การส่งเสริมและพั ฒนากลุ่ มอย่ างยั่ง ยืน
2.4 ศึกษาดูงานการสร้างเครือข่ า ยเกษตรอิน ทรีย์เชื่อมโยงการพั ฒนาโครงงาน PBL ศึกษาดู
งานการสร้างเครือข่ายผลไม้คุ ณภาพเชื่อ มโยงการพัฒนาโครงงาน PBL
3. กิจกรรมการเรียนรู้
3.1 วิทยากรนาเสนอหลักการ แนวคิดการเตรียมรวบรวมข้อมูล เพื่อ จัดทาโครงงาน PBLและ
เทคนิคการพัฒนาโจทย์วิจัย
3.2 ศึกษาดูงานการสร้างเครือข่ า ยเกษตรอิน ทรีย์เชื่อมโยงการพั ฒนาโครงงาน PBL
3.3 ศึกษาดูงานการสร้างเครือข่ า ยผลไม้ คุณภาพเชื่อมโยงการพัฒ นาโครงงาน PBL
4. ผลลัพธ์ที่แสดงผลการเรียนรู้
4.1 มีความรุ้และเข้าใจในเทคโนโลยีดา้ นการเกษตรที่ เหมาะสม
4.2 สามารถให้การแนะนาส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตรในที่ ดิน ส.ป.ก. อย่างเหมาะตาม
ภูมิสังคม
4.3 มีความรู้และทักษะในการแนะนาและส่ง เสริ มการผลิตพืช/สัตว์เฉพาะทาง
5. วิธีและเกณฑ์การประเมินผล
ผู้สอนประเมินระดับการมีสว่ นร่ว มของผู้เรียน โดยวิธีสังเกตการณ์
6. บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู้

หน่วยเรียนที่ 3
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ชื่อหน่วย ความสามารถด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในสถาบัน เกษตรกร
.................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้
1.1 มีความรู้และเข้าใจรูปแบบต่างๆของการรวมกลุ่ม (กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์
ธุรกิจฐานสังคม Family Farming ฯลฯ)และ นวัฒนกรรมกลุ่มต่างๆ
1.2 มีทักษะและความสามารถในการประสานความร่วมมือกั บหน่ว ยงานที่เกี่ ยวข้องเพื่อการ
จัดตัง้ และพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง
2. สาระการเรียนรู้
2.1

ขั้นตอนการส่งเสริมการจัดตัง้ กลุ่ มองค์กร รูปแบบต่างๆ

2.2

กลยุทธ์การบริหารจัดการกลุ่ มเพื่อ ความเข้มแข็ง

2.3

กิจกรรมในเครือข่ายผลไม้คุ ณภาพและการนาประโยชน์สชู่ ุ มชน

2.4

กิจกรรมในเครือข่ายเกษตรอิน ทรี ย์และการนาประโยชน์สชู่ ุ มชน

2.5

การสร้างเครือข่ายเกษตรอิ นทรีย์ ภายใต้โครงการสามพรานโมเดล

3. กิจกรรมการเรียนรู้
3.1 วิทยากรนาเสนอหลักการ แนวคิดและพัฒนาการงานปฏิรูปที่ดิ นเพื่อ เกษตรกรรมสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน
3.2 ให้ผู้เรียนอ่านบทความเกี่ยวกั บ “งานปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรมที่ผ่ านมา” จากนั้นให้
ผู้เรียนสะท้อนภาพตนเองในฐานะข้าราชการ ส.ป.ก. ว่ามีจุดอ่อน จุดแข็งและปัญหา
3.3 วิทยากรเลือกกรณีศึกษาโครงการน าร่องและวิเคราะห์ ให้ เห็น ช่องว่างในการปฏิ บัตงิ าน
โอกาส อุปสรรค จุดเข็งจุดอ่อนและให้ผู้เรียนสะท้อนความส าเร็จ
4. ผลลัพธ์ที่แสดงผลการเรียนรู้
4.1 ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจรูปแบบต่างๆของการรวมกลุ่ มเช่น กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
สหกรณ์ ธุรกิจฐานสังคม Family Farming ฯลฯ)และ นวัฒนกรรมกลุ่มต่างๆ
4.2 มีความสามารถในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องเพื่อการจัดตัง้ และ
พัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง
5. วิธีและเกณฑ์การประเมินผล
ผู้สอนประเมินระดับการมีสว่ นร่ว มของผู้เรียน โดยวิธีสังเกตการณ์
6. บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู้
หน่วยเรียนที่ 4
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ชื่อหน่วย การจัดการโซ่อุปทานและการสร้างเครือข่ ายสู่ การค้าที่เป็นธรรม
.................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้
1.1 มีความรู้และเข้าใจในแนวคิดการค้าที่เป็นธรรม
1.2 มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการจัดการโซ่อุปทานเพื่อความสามารถในการจัดการธุ รกิ จ
ของกลุ่มและการสร้างอานาจการต่อ รองสาหรั บเกษตรกรรายย่อย
1.3 มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพี ยงแบบก้ าวหน้า (มีภูมิคุ้มกัน รวมกลุ่ม สร้าง
เครือข่าย)
1.4 มีทักษะในเรื่องการจัดการโซ่อุปทานของกลุ่ม/องค์ก ร การค้าที่เป็นธรรม
2. สาระการเรียนรู้
2.1 เรียนรู้จากกรณีศึกษาสาหรั บกลุ่มองค์ที่น าเอาการจัด การโซ่อุ ปทานและการค้าที่เป็นธรรม
มาใช้คุณธรรมและจริ ยธรรมที่ มีผลกระทบต่อการปฏิ บัติ ราชการ
2.2 วิ เคราะห์ ต นเองส าหรั บแนวทางการยกระดั บความสามารถในการแนะน าส่ ง เสริ ม การ
จัดการโซ่อุปทานและการสร้างเครือข่ าย
2.3 ศึกษาดูงาน (หรือศึกษาจากกรณีศึกษาต่างๆ)
3. กิจกรรมการเรียนรู้
3.1 วิทยากรนาเสนอหลักการ แนวคิดในแนวทางคิดการค้าที่เป็นธรรม
3.2 ให้ผู้เรียนสะท้อนทางการยกระดับความสามารถในการแนะนาส่ง เสริมการจัดการโซ่
อุปทานและการสร้างเครือข่าย
3.3 วิทยากรเลื อ กกรณี ศกึ ษาโครงการต้ นแบบและวิ เคราะห์ ให้ เห็ น ช่อ งว่ างในการปฏิ บัตงิ าน
โอกาส อุปสรรค จุดเข็งจุดอ่อนและให้ผู้เรียนสะท้อนความส าเร็จ
4. ผลลัพธ์ที่แสดงผลการเรียนรู้
4.1 ผู้เรียนเกิดความรู้และเข้ าใจในแนวคิ ดการค้าที่เป็นธรรม
4.2 มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการจัดการโซ่อุปทานเพื่อความสามารถในการจัดการธุ รกิ จ
ของกลุ่มและการสร้างอานาจการต่อ รองสาหรั บเกษตรกรรายย่อย
4.3 มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพี ยงแบบก้ าวหน้า (มีภูมิคุ้มกัน รวมกลุ่ม สร้าง
เครือข่าย)
4.4 สามารถจัดการโซ่อุปทานของกลุ่ม/องค์ก ร การค้าที่เป็นธรรม
5. วิธีและเกณฑ์การประเมินผล
ผู้สอนประเมินระดับการมีสว่ นร่วมของผู้ เรี ยน โดยวิธีสังเกตการณ์
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6. บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู้
หน่วยเรียนที่ 5
ชื่อหน่วย ความสามารถในการส่งเสริมการสร้างมูล ค่าเพิ่มสิ นค้าเกษตร
.................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้
1.1 มีทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านการเขี ยนข้อเสนอโครงการ (Project proposal)
1.2 ความสามารถในการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้ มแข็ง
1.3 รู้และเข้าใจในทฤษฎี หลักการ/ แนวปฏิบัตทิ ี่ดใี นการบริ หารจั ดการกลุ่ม เพื่อความเข้ม แข็ง
และยั่งยืน (การมีสว่ นร่วม หลักธรรมาภิบาล)
1.4 มีทักษะด้านการบริหารจัดการองค์ กรที่ดจี ากตัวแบบ
2. สาระการเรียนรู้
2.1 การเรียนรู้การนานวัตกรรม/ตัวแบบธุรกิ จ โดยการออกแบบและสร้างสรรค์เพื่ อสร้ างคุณค่ า
และเพิ่มมูลค่าในธุรกิจ
2.2

ฝึกทักษะการเขียนข้อเสนอโครงงานสร้างสรรค์นวัตกรรม

3. กิจกรรมการเรียนรู้
3.1 วิทยากรนาเสนอหลักการ แนวคิดสหกรณ์
3.2 การวางแผนกลยุทธ์ ซึ่ง จะเป็ น ยุทธศาสตร์ในการสร้ างการเปลี่ ยนแปลงในองค์ก ร มีก าร
กระบวนการจัดทา
3.3 วิทยากรเลื อ กกรณี ศึ กษาโครงการน าร่อ งและวิเคราะห์ ให้ เห็ น ช่ อ งว่ างในการปฏิ บัตงิ าน
โอกาส อุปสรรค จุดเข็งจุดอ่อนและให้ผู้เรียนสะท้อนความส าเร็จ
4. ผลลัพธ์ที่แสดงผลการเรียนรู้
4.1 สามารถเชื่อมโยงหรือสอดรับกั บแผนกลยุ ทธ์ และมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
4.2 สามารทาให้งานของ ส.ป.ก. ประสบความส าเร็ จได้เร็ วกว่ าที่ก าหนด และเป็น การแก้ปัญหา
ที่ถูกจุด
5. วิธีและเกณฑ์การประเมินผล
ผู้สอนประเมินระดับการมีสว่ นร่ว มของผู้เรียน โดยวิธีสังเกตการณ์
6. บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู้
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หน่วยเรียนที่ 6
ชื่อหน่วย การจัดทาโครงงาน(Project base learning) ภายใต้คาแนะนาของทีม ที่ปรึกษา
.................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้
1.1 ความรู้ ความเข้าใจการจัดทาโครงงาน(Project base learning)
1.2 สามารถเขียนโครงการ
2 สาระการเรียนรู้
2.1

การดาเนินการโครงการภายใต้กรอบโครงการที่เสนอ

2.2

การจัดทารายงานผลการด าเนิ นงานเทคนิค

3. กิจกรรมการเรียนรู้
การศึกษาพืน้ ที่ใช้ข้อมูล วิเคราะห์พนื้ ที่ หาจุดแข็ง ของพืน้ ที่ให้พบ ความเสี่ยงของ
พืน้ ที่ “ควบคุม” ได้หรือไม่ ด้วยวิธีอะไร
การศึกษาตลาด นาข้อมูลพืน้ ที่เป็นต้นทางในการวิเคราะห์ โอกาสทางการตลาด
สาหรับเกษตรกร วิเคราะห์ Supply chain สินค้าของตนเอง ว่ามีเส้นทางการผลิต และตลาดอย่างไรใน
ภาพรวม ความเสี่ยงทางการตลาด
4. ผลลั พธ์ที่ แสดงผลการเรีย นรู้ สามารถจะนามาพั ฒนาโจทย์ การเขียนโครงงาน Project-Based
Learning (PBL) ในการที่ จะสะท้อ นความต้อ งการจริง ๆของเกษตรกรในพืน้ ที่แ ละเกิ ด โครงการฯเชิ ง
พืน้ ที่
5. วิธีและเกณฑ์การประเมินผล
ผู้สอนประเมินระดับการมีสว่ นร่ว มของผู้เรียน โดยวิธีสังเกตการณ์
6. บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู้
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การจัดการเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมาย
โครงการได้ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้กั บกลุ่ มเป้าหมายซึ่งเป็น เจ้ าหน้ าที่ ส.ป.ก. จานวน 18 ราย โดยกาหนดตารางการเรี ยนรู้และปฏิ บัตดิ ังนี้
ตารางที่ 3.2 กาหนดการจัดฝึกอบรม
วิทยากรหลัก
หน่วยการเรียนรู้
จานวน
กาหนดการจัดฝึกอบรม
ครั้งที่ 15 - 17 ก.ค. 31 ก.ค. -2 13-17 ส.ค. 57 22 - 23 ก.ย. 24-26 ก.ย. 57
57
ส.ค. 57
57
จัด
1
สถาบันวิชาการ
การปฐมนิเทศหลักสูตร
ด้านสหกรณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: การเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง ของ ส.ป.ก. Smart
officer
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2: ความสามารถ
ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่
เกษตรกรในแนวทางการพั ฒนาที่
ยั่งยืน

2

3

โรงแรมมิโต้

ส.ป.ก.

1.สหกรณ์การเกษตร
เขาคิชฌกูฏจากัด จ.
จันทบุรี
2.
ศูนย์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “กลุ่มผู้ผลิต
ผลไม้คุณภาพจ.
จันทบุรี

นายสุกิจ มาลัยรุ่งสกุล
ผศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา
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หน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3: ความสามารถ
ในการส่งเสริมการรวมกลุ่ม และสร้าง
ความเข้มแข็ง

จานวน
ครั้งที่
จัด
4

กาหนดการจัดฝึกอบรม
15 - 17 ก.ค.
57

31 ก.ค. -2
ส.ค. 57

13-17 ส.ค. 57

22 - 23 ก.ย.
57

1.ตลาดสุขใจ จ.
นครปฐม
2.กลุ่มเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์ ต.ทัพ
หลวง

รศ.จุฑาทิพย์
ภัทราวาท

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4: มีทักษะการ
จัดการโซ่อุปทานของกลุ่มและ
เชื่อมโยงเครือข่ายในแนวทางการค้ า
เป็นธรรม

5

รศ.จุฑาทิพย์
ภัทราวาท

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5: ความสามารถ
ในการส่งเสริมการสร้างมูลค่ าเพิ่ ม
สินค้าเกษตร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6: การดาเนินการ
โครงการภายใต้คาแนะนาของทีม ที่
ปรึกษา

6

รศ.จุฑาทิพย์
ภัทราวาท

7

วิทยากรหลัก
24-26 ก.ย. 57
นายสุกิจ มาลัยรุ่งสกุล
ผศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา

1.ศูนย์การเรียนรู้ข้าว รศ.จุฑาทิพย์ ภัทรา
คุณธรรม จ.ยโสธร
วาท
2.บจก.บางซื่อโรงสีไฟ
เจียเม้ง สาขาจ.
ศรีษะเกษ

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทรา
วาท
นายสุกิจ มาลัยรุ่งสกุล
ผศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา

การนาเสนอ
โครงการ ครั้งที่ 1

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทรา
วาท
นายสุกิจ มาลัยรุ่งสกุล
ผศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา
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ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรและลงพื้นที่
หลักสูตรการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่ งเสริมเกษตรกรสู่การพั ฒนาที่ยั่งยืน

52

53

ภาพที่ 3.4 กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูต รการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ ยั่ง ยืน
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รายชื่อโครงการ PBL รายบุคคล
ตารางที่ 3.3 ต้นแบบโครงการ Project-Based Learning รายบุคคล
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรี ย์

น.ส.วิภาวี เปี่ยมศิริ

2

การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกั บ
สภาพพืน้ ที่ในเขตปฏิรูปที่ดนิ
ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูก มันส าปะหลัง
เพื่อเพิ่มผลผลิต
โครงการผลิตข้าวอินทรีย์

ต.เนินปอ และ ต.หนอง
โสน อ.สามง่าม จ.
พิจิตร
ต.วังทองแดง อ.เมือง
จ.สุโขทัย
ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก
จ.อุทัยธานี
ต.ท่ากระดาน อ.สนาม
ชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล
จ.ลพบุรี
ต.แก้มอ้น อ.จอมบึงจ.
ราชบุรี

นางสาวลลิตา
พาณิชกรกุล

นางณัฐโสภิณตรี
สุวรรณวัฒน์

3
4
5
6

7

ส่งเสริมการผลิตหน่อไม้ฝรั่งให้มี
คุณภาพและเข้าสู่มาตรฐาน GAP
ศึกษาการปลูกดีปลีในแปลงมะม่วงเพื่อ
การป้องกันโรคและเพิ่มรายได้ให้กั บ
เกษตรกร
การผลิตข้าวเชิงธุรกิจแบบครบวงจร

8

ส่งเสริมและจัดตัง้ สหกรณ์เกษตร
อินทรีย์

9

การผลิตข้าวครบวงจรมุ่งสู่ผลิตภัณฑ์
ข้าวชุมชน

ต.สิงหนาท
อ.ลาดบัวหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
ต.วังน้าเขียว
อ.วังน้าเขียว
จ.นครราชสีมา
ต.หนองโดน อ.ลาปลาย
มาศ จ.บุรีรัมย์

10

กระบวนการจัดการการผลิตและ
การตลาดพืชผักปลอดสารพิษสู่ ความ
ยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร

ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์
ไชย
จ.ขอนแก่น

น.ส.วรัญญู บุญมาก
นางศิริพร อภิเดช
นางสาวจุฑาทิพย์
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นางสาวนิรชร พรัดภู่
นายปรเดช พุธ
จันทร์

นายกชพร
กลิ่นบุญมา
นายชิรภัทร์ พิเมย
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ที่
11
12

13

14
15
16

17

18

ชื่อโครงการ
ผสมผสานนาแพงสงแดง
การผลิตผักพื้นบ้านเชิงการค้า
การปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวโดยการ
ปรุงดินให้มีความเหมาะสมในการปลูก
ข้าว
เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว
การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน
มันสาปะหลังอินทรีย์โดยกระบวนการ
วิสาหกิจชุมชน
การส่งเสริมการทานาเพื่อคัด เมล็ ดพันธุ์
ข้าว
กระบวนการพัฒนาเกษตรกรแบบ
เกษตรผสมผสานในบ่อพลาสติก
เลีย้ งหมูหลุมเพื่อเป็นทางเลือกในการ
ทา
การเกษตรแบบผสมผสานร่วมกั บการ
ปลูกยางพาราและปาล์ มน้ามัน
กระบวนการผลิตข้าวไร่ในแปลง
เพาะปลูกที่มีการจัดการน้ าด้วยระบบ
การให้น้าแบบพ่นฝอยเพื่อเพิ่ มผลผลิต
การปรับเปลี่ยนรู ปแบบการผลิ ตข้าวไร่

พื้นที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง
จ.สกลนคร
ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่
จ.หนองคาย

นางสาวประกายรุ่ง
สายสุด
นายพิษณุ สารี

ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว
จ.ยโสธร

นางสาวยุพาวรรณ
หนันลา

ต.โพธิ์ศรีสาราญ อ.โนน นางสาววนารัตน์
สะอาดจ.อุดรธานี
คากล่อมใจ
จ.มหาสารคาม
นายวิสุทธิศักดิ์
สาโรงแสง
ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง
นายนิกรไพริน
จ.ตรัง

ต.ละแม อ.ละแม
จ.ชุมพร

นางรัชดา เพชรรัตน์

ต.เขาโร อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช

นางวิภา สุขเอก

บทที่ 4
ข้อค้นพบจากการวิจัย
โครงการวิจัย “การพัฒ นาระบบส่งเสริม เรียนรู้ เพื่อ ยกระดั บสมรรถนะการแข่งขั นผ่ านกลไก
หน่ วยงานรัฐ ” ภายใต้ ชุด โครงการวิจัยการขั บเคลื่ อนการพั ฒ นาการสหกรณ์ และการค้ าที่ เป็ นธรรม
ระยะที่ 7 สนั บสนุ นโดยส านัก งานกองทุน สนั บสนุนการวิ จัย (สกว.) มีวั ตถุประสงค์ เพื่อ พัฒ นาระบบ
สนับสนุ นและส่ งเสริมการเรียนรู้เพื่ อยกระดับสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส าหรั บบทบาทใหม่ใน
ฐานะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงที่ ท าหน้ า ที่ ใ ห้ ก ารสนั บสนุ น ส่ ง เสริม การรวมกลุ่ ม ของเกษตรกรและ
สร้ างสรรค์ ธุรกิจภายใต้โ ซ่อุ ปทานของกลุ่ ม เพื่ อน าไปสู่ ก ารยกระดับอาชีพ และการด าเนิน ชีวิ ตของ
เกษตรกรที่เป็นเป้ าหมาย หลังจากที่โครงการได้ด าเนิ นงานตามแผนงานแล้ว เกิดข้อค้น พบ ดังนี้

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
โครงการวิจัย “การพัฒ นาระบบส่งเสริม เรียนรู้ เพื่อ ยกระดั บสมรรถนะการแข่งขั นผ่ านกลไก
หน่ วยงานรั ฐ”ภายใต้ ชุด โครงการวิ จัยการขั บเคลื่อ นการพั ฒ นาการสหกรณ์ และการค้าที่เป็น ธรรม
ระยะที่ 7 เป็ นการพั ฒ นาขี ดความสามารถในทัก ษะ 3 มิ ติ ได้ แ ก่ ทัศ นคติ วิธี คิด และความรู้ แก่
เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เพื่ อจั ดการภารกิจสู่เป้ าหมายอย่างเป็ นองค์รวมสอดคล้อ งกับบริ บทที่ หลากหลาย
สามารถสร้ างที มงานเชี่ ยวชาญการจัด การสนั บสนุ นส่ งเสริมภารกิจตามนโยบาย ยกระดั บและขยาย
ผลการดาเนิน งานโดยการร่วมมือ จัด การเรี ยนรู้ของเกษตรกรและเจ้าหน้ าที่ : Smart Farmer, Smart
Officer ดัง นัน้ การพั ฒ นา Smart Office ในที่ น้ีจึงเพื่อ ประโยชน์ต่ อเจ้ าหน้า ที่ข อง ส.ป.ก. หรื อผู้ น า
องค์ก ร นาไปใช้ ในการส่งเสริมการรวมกลุ่ม และสร้างความเข้มแข็ งขององค์ก ร เพื่ อเป็น กลไกในการ
แก้ปัญหาการประกอบอาชี พและการดาเนินชี วิตอย่างมีความสุ ข นั บเป็ นประเด็น ยุทธศาสตร์ส าคั ญ
ของรั ฐบาลทุ กประเทศ โดยเจ้าหน้ าที่ รัฐย่ อมมี บทบาทสาคัญ ต่ อการสานต่อ นโยบาย สู่ ก ารปฏิ บัติ
เพื่อบรรลุเป้าหมายเชิง ยุ ทธศาสตร์ดังกล่าว
ในการถ่า ยโอนความรู้ ในการยกระดั บความสามารถของเจ้ าหน้ าที่ ส.ป.ก. : Smart Officer
จึงมุ่ งเน้น นาชุดความรู้ต ามกรอบการพัฒ นาระบบคุณ ค่าและการค้าที่ เป็น ธรรม (VN&F Platform) ไป
พัฒ นาตั วแบบธุ รกิ จชุ มชน โดยการบริ หารจั ดการอุ ปทานมาใช้ ในธุรกิจเพื่ อการยกระดั บสมรรถนะ
ของธุ รกิ จ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของเกษตรกรสู่ ก ารท าเกษตรที่ ดี แ สดงให้ เห็ น ทิ ศ ทางในการ
ขับเคลื่อ นซึ่ง จะน าไปสู่ คุณ ค่ าใน 4 ประการ ได้ แก่ การเกษตรยั่ง ยืน และการสร้างความมั่ นคงทาง
อาหาร ระบบการค้ า ที่ เป็ น ธรรมและสร้างสรรค์ สิ น ค้ า ไทยสู่ ส ากล โครงสร้ างพื้ น ฐานและระบบ
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สนั บสนุ นการพั ฒ นา คนในสัง คมใส่ ใจในสุ ขภาวะ สิ่ งแวดล้ อมและสัง คมคุ ณ ภาพมีคุ ณ ธรรม โดย
วิเคราะห์ข้อมูลพืน้ ฐานเพื่อประกอบการพิ จารณาการพัฒนาหลัก สูตรดังนี้
สภาพปัจจุบัน
สานัก งานการปฏิ รูปที่ดิ นเพื่อ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีภ ารกิจในการจั ดที่ ดิน และที่ อยู่ อ าศั ย
ให้เกษตรกร คุ้ม ครองที่ดิ นเพื่ อเกษตรกรรม ฟื้น ฟูส ภาพแวดล้อ ม รวมทั้ง การพั ฒนาความรู้ และขี ด
ความสามารถเกษตรกร พั ฒ นาธุ รกิ จการเกษตรโดยผ่ า นสถาบั น เกษตรกร ปัจจุ บัน จั ดที่ ดิ น ให้ กั บ
เกษตรกรไปแล้ วกว่า 2.4 ล้ านราย เนื้อ ที่ก ว่า 34 ล้ านไร่ ผู้ ที่ได้ รับ จัด สรรที่ ดิน ทากิน ส่ วนใหญ่ ยังใช้
ที่ดิ น ไม่ เกิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งเต็ ม ประสิ ทธิ ภ าพหรื อ ทาการเกษตรแล้ วขาดทุ น ทาให้ เกษตรกรขาด
ความมั่ นใจในอาชี พ เกษตร ทั้ง นี้ ส่ วนหนึ่ง เป็ นผลมาจากการที่ ผู้ ที่ได้รับจั ด สรรที่ ดิ นทากิ น เหล่านั้ น
ขาดความรู้ แ ละทั ก ษะทางเกษตรกรรม ขาดการจั ด การอย่ า งเ ป็ น ระบบและไม่ รู้เท่ า ทั น ต่ อ การ
เปลี่ ยนแปลง ทาให้ ขาดการปรับตัว อย่างทั นเหตุ ก ารณ์ แ ละยั งขาดการส่ งเสริ มการจั ดการความรู้ ที่
เหมาะสมจากหน่ ว ยงานรั ฐ ดั ง นี้ หากเกษตรกรและเจ้าหน้ า ที่ได้ รับการพั ฒ นา ขีด ความสามารถ
ในทั กษะ 3 มิ ติ ได้แ ก่ ทัศ นคติ วิธี คิด และความรู้ เพื่อ จัด การภารกิจสู่เป้าหมายอย่ างเป็น องค์ รวม
สอดคล้ อ งกับบริ บทที่ หลากหลาย สามารถสร้างทีม งานเชี่ ยวชาญการจัด การสนั บสนุ น ส่ ง เสริ ม
ภารกิ จตามนโยบาย ยกระดั บและขยายผลการด าเนิ น งานโดยการร่ ว มมื อ จั ด การเรี ย นรู้ ข อ ง
เกษตรกรและเจ้ าหน้ า ที่ : Smart Farmer , Smart Officer ย่อ มลดโอกาสการละทิ้ งที่ ดิ น ทากิ น และ
สร้างความเชื่อมั่นในอาชีพเกษตรได้
และมีค วามจาเป็น ที่ต้ องส่ง เสริมให้เจ้าหน้ าที่ รัฐเกิด ความรู้ ความเข้าใจ และมี ทัก ษะในการ
ส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม และสร้ างความเข้ ม แข็ ง ขององค์ ก ร อี ก ทั้ ง มี วิ สั ยทั ศ น์ ใ นการพั ฒ นาภาค
การเกษตร ด้ ว ยการปรั บเปลี่ยนบทบาทการส่ง เสริ ม รูปแบบใหม่ ตลอดจนการปรั บปรุง แก้ไ ขเชิ ง
นโยบายและโครงการสร้างพื้ นฐานที่เอือ้ ต่ อการมีส่ วนร่วมของภาคประชาชนอย่างเท่าเทียมมากกว่ า
การสั่ งการจากนโยบายเบื้ อง เพื่ อประโยชน์ ตอ่ เจ้ าหน้า ที่รัฐหรือ ผู้น าองค์ กร น าไปใช้ ในการส่ งเสริ ม
การรวมกลุ่ม และสร้างความเข้ม แข็ งขององค์ กร เป็ นกลไกในการแก้ปัญ หาการประกอบอาชีพ และ
การด าเนิ น ชี วิต อย่ า งมี ความสุ ข นั บเป็น ประเด็ น ยุ ทธศาสตร์ ส าคั ญ ของรั ฐ บาลทุ ก ประเทศ โดย
เจ้ าหน้ าที่ รัฐ ย่ อ มมี บทบาทส าคั ญ ต่ อ การสานต่ อ นโยบาย สู่ ก ารปฏิ บัติ เพื่ อ บรรลุ เป้ า หมายเชิ ง
ยุทธศาสตร์
ข้อสังเกตหลังการจัดการเรียนรู้
หลั ง จากได้ ด าเนิ น การจั ด การเรี ยนรู้ ต ามหน่ ว ยการเรี ยนที่ 1 -6 แล้ ว ข้ อ สั ง เกตจาก
ผู้ทรงคุณ วุฒิ และที่ปรึ กษาโครงการ พบว่า หลัก สูต รการพัฒ นาผู้ นาการเปลี่ยนแปลงในการส่ง เสริ ม
เกษตรกรสู่ การพั ฒนาที่ ยั่งยื น (Smart officer) สามารถสร้างการเรียนรู้ให้ กับเจ้ าหน้า ที่ ส.ป.ก.ที่ เข้ า
ร่วมอบรม เกิด การปรับเปลี่ ยนทั ศนคติ และวิ ธีก ารปฏิ บัติ งานประจา โดยจากการวิเคราะห์ข้ อเสนอ
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โครงการที่ มุ่ งสร้ างความยั่ง ยื นและความเข้ม แข็ งให้กั บเกษตรกรในพื้ น ที่ การวิเคราะห์ ข้ อ มูล เพื่ อ
สร้ างโอกาสและทางเลื อ กให้ กั บเกษตรกรเพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บอาชีพ ในการลดรายจ่ า ย เพิ่ ม
รายได้ อย่างไรก็ ต าม เพื่ อสร้ างความยั่ ง ยืน และต่ อเนื่อ งจึง ต้ องมี การติด ตามสนั บสนุ นการปฏิ บัติ
ตามข้อเสนอโครงการเป็น ระยะ รวมทั้งหาต้นแบบและขยายผลไปยังพืน้ ที่อื่น

ประมวลภาพรวมข้อเสนอโครงการของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
หลั ง จากที่ โ ครงการได้ จั ด การเรี ย นรู้ ใ นหลั ก สู ต ร smart officer แล้ ว จึ ง ได้ ใ ห้
กลุ่ ม เป้ าหมาย ได้ แก่ เจ้ า หน้ า ที่ ส.ป.ก. จั ด ทาข้ อ เสนอโครงการ PBL โดยประมวลความรู้ที่ไ ด้จาก
หลั กสู ตร รวมทั้ งการวิเคราะห์ พนื้ ที่/ ชุม ชนเป้าหมาย น ามาจัด ทาข้อ เสนอโครงการ PBL โดยมุ่ง เน้ น
การพั ฒ นาที่ เจ้ า หน้ า ที่ ส.ป.ก. และวั ด ผลความส าเร็ จที่ เกษตรกรเป้ า หมาย โดยภาพรวมขอ ง
ข้อเสนอโครงการ จานวน 18 ข้อเสนอโครงการ แยกเป็น 4 ภาค ได้แก่
• ภาคเหนือ จานวน 2 จังหวัด ประกอบด้วย สุโขทัยและพิจิตร
• ภาคกลาง จานวน 5 จั งหวั ด ประกอบด้ วย พระนครศรี อยุ ธยา ราชบุ รี ลพบุ รี ฉะเชิ งเทรา
และอุทัยธานี
• ภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ จานวน 8 จั งหวั ด ประกอบด้ วย สกลนคร หนองคาย ยโสธร
อุดรธานี มหาสารคาม ขอนแก่น บุรีรัมย์ และนครราชสีมา
• ภาคใต้ จานวน 3 จังหวัด ประกอบด้วย ตรัง ชุมพร และนครศรีธรรมราช
ผู้เสนอโครงการได้ แก่ เจ้าหน้ าที่ปฎิ รูปที่ ดินจั งหวัดปฎิบัติ การและช านาญการ จานวน 18 ราย โดย
มีประเด็นเป้าหมายจากหัวข้ อและวั ตถุ ประสงค์/ความมุ่งหมายของโครงการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. การยกระดับอาชี พ เกษตรกรรมรายพื ช และสัต ว์ ได้ แ ก่ ผั กพื้ น บ้าน ข้ าว/ข้ าวไร่
มันสาปะหลัง การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว มะม่วง หน่อไม้ และการเลีย้ งหมูหลุม
2. การพัฒ นาการรวมกลุ่ ม เกษตรกร/กลุ่ม วิ ส าหกิ จ ได้แ ก่ การรวมกลุ่ ม เพื่ อ การ
ผลิตผักปลอดสารพิษ และการส่งเสริมและจัดตัง้ สหกรณ์
3. การทาเกษตรปลอดสารพิ ษและเกษตรอิน ทรี ย์ ได้แ ก่ การทาเกษตรอิ นทรีย์แบบ
ผสมผสาน การปลูกมะม่วงอินทรีย์ และการผลิตข้าวอินทรีย์
เมื่ อพิ จารณาถึ งกระบวนการได้ มาของโจทย์ /ข้ อเสนอโครงการ ตามที่ เจ้ าหน้ าที่ ส.ป.ก. ได้ เสนอนั้ น
จากความเป็นมาความสาคัญของข้ อเสนอโครงการพบว่า โจทย์/ที่มาของข้อเสนอโครงการ เกิดจาก
1. การจัดทาประชาคม การพบปะกลุ่ม เกษตรกร การแลกเปลี่ยนและส ารวจปั ญหา
จากพื้นที่ และนาข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพปัญหา
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2. การวิ เคราะห์ ปัญ หาในพื้ น ที่โดยเจ้าหน้า ที่ ส.ป.ก. ทั้ งนี้ เกิ ด จากการสั งเกตและ
ข้อมู ลที่ เจ้ าหน้า ที่ ส.ป.ก.ได้พ บ/สัง เกต และเป็น สิ่ง ที่เจ้ าหน้า ที่ ส.ป.ก. ต้อ งการและจาเป็ นที่ จะต้ อ ง
แก้ปัญหาให้เกษตรกรในพืน้ ที่
3. การต่ อยอดงานวิจัย งานวิ ชาการจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อ งในพืน้ ที่ ซึ่ง เกิ ดจาก
ความร่ว มมื อและฐานทุ นเดิม ที่มี อยู่ ในพืน้ ที่ และต้ อ งการขยายงานและต่ อยอดงานในพื้ น ที่ รวมทั้ ง
การถ่ายทอดความรู้และหรือ เทคโนโลยีสชู่ ุ มชนของเกษตรกร
สาหรั บการดาเนิ นงานโครงการ ตามข้อเสนอโครงการ PBL ซึ่งเจ้าหน้า ที่ ส.ป.ก.ได้ออกแบบ
กระบวนการด าเนิน การเพื่ อ ให้ บรรลุต ามวั ต ถุประสงค์/ ความมุ่ งหมาย โดยภาพรวมพบขั้น ตอนใน
การดาเนินการดังนี้
1. การประชุมเกษตรกรในพื้ นที่ ส.ป.ก. เพื่ อทาความเข้ าใจที่มาและจุด มุ่งหมายของ
โครงการ วิธีการ ผลที่คาดว่าจะได้รับและเป้าหมาย
2. จัดทาแปลงสาธิต การคัดเลือกเกษตรกรที่สนใจเข้ าใจ การวิเคราะห์สถานการณ์ ในพืน้ ที่
3. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ศึกษาดูงานต้นแบบ
4. บันทึกข้อมูล เก็บข้อมูลจากแปลงสาธิต จากการทดลองปฏิบัติ จัดทาแผนธุรกิจ
5. สรุปผลการดาเนินงาน ถอดบทเรียน ติดตามและประเมินผลการดาเนิน โครงการ
จากความมุ่งหมาย กระบวนการและผลที่ คาดว่ าจะได้รับ ซึ่ งพิจารณาจากข้อ เสนอโครงการ
PBL ของเจ้ าหน้าที่ ส.ป.ก.สามารถประมวลความคาดหวัง และเป้ าหมายของข้อ เสนอโครงการ PBL
ได้ดังนี้
1. เป็ นการสร้ างโอกาสและทางเลื อกในอาชีพ เกษตรกรที่ เหมาะสมกับบริบทและ
ศักยภาพของพืน้ ที่
2. เป็นการต่ อยอดและสร้ างความเข้ม แข็งให้เกษตรกร กลุ่ม เกษตรกรในพื้ นที่ให้เกิ ด
รายได้ และลดต้นทุนการผลิต
3. เป็ น การแก้ ไ ขปั ญ หาขอ งเกษตรกรที่ ประสบอ ยู่ โดยใช้ ข้ อ มู ล คว ามรู้ แ ละ
ทรัพยากรที่มีอยู่มาสนับสนุ นการจัด การด้านการผลิต การตลาดและคุณภาพของผลิตภั ณฑ์รายพื ช
4. เป็นการปรับเปลี่ ยนกระบวนการผลิตสู่เกษตรปลอดสารและเกษตรอิ น ทรีย์
ทั้ ง นี้ จากการพิ จารณาข้ อ เสนอโครงการ PBL จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละที่ ป รึ ก ษา พบว่ า
โครงการ PBL ยังมี กรอบงานพัฒนา ยัง ไม่ได้ นาเสนอกระบวนการได้ม าของข้อมู ล ในระยะต่อไปควร
มี ก ารพั ฒ นาเจ้ า หน้ า ที่ ส.ป.ก.ในกระบว นการด าเนิ น งานเพื่ อ สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน/
เกษตรกร เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ง และยั่ งยื น ในพื้ น ที่ รวมทั้ งสนั บสนุน ให้เจ้าหน้ าที่ ส.ป.ก.ที่ เสนอ
โครงการ PBL ได้ ทดลองปฏิบัติ ต ามแผนงานของแต่ ล ะโครงการ รวมทั้ ง มี ก ารติ ด ตามหนุ น เสริ ม
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พัฒ นาศั กยภาพตามกรอบสมถรรนะของ smart officer วัด ผลและประเมิ น ผลจากชุ มชน/เกษตรกร
โดยมุ่งพัฒนาเจ้าหน้า ที่ ส.ป.ก.และวัดผลสาเร็จจากพื้น ที่/ชุมชน/เกษตรกร

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/การวิจัยในระยะต่อไป

โครงการวิ จัย “การพัฒนาระบบส่ ง เสริ ม เรี ยนรู้ เพื่อ ยกระดั บสมรรถนะการแข่ง ขัน ผ่ านกลไก
หน่วยงานรัฐ ” ภายใต้ชุด โครงการวิ จัยการขั บเคลื่อ นการพั ฒนาการสหกรณ์ แ ละการค้าที่ เป็ น ธรรม
ระยะที่ 7 สนับสนุนโดยส านัก งานกองทุ นสนั บสนุ นการวิ จัย (สกว.) มีวัตถุประสงค์ เพื่ อ พัฒ นาระบบ
สนับสนุนและส่งเสริ มการเรี ยนรู้เพื่อ ยกระดั บสมรรถนะเจ้ าหน้า ที่ ส.ป.ก. สาหรับบทบาทใหม่ ในฐานะ
ผู้นาการเปลี่ ยนแปลงที่ ทาหน้ า ที่ ใ ห้ก ารสนั บสนุ นส่ ง เสริ มการรวมกลุ่ มของเกษตรกรและสร้ าง สรรค์
ธุรกิจภายใต้ โซ่อุ ปทานของกลุ่ ม เพื่อนาไปสู่การยกระดั บอาชีพและการด าเนินชีวิ ตของเกษตรกรที่ เ ป็ น
เป้าหมาย
ดาเนินการกาหนดสมรรถนะการเรี ยนรู้ พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการ
ส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่ง ยื น (Smart Officer) จัดกระบวนการเรี ยนรู้ต ามหน่ว ยการเรี ยน และ
ได้ข้อเสนอโครงการต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรในพืน้ ที่ โครงการจึงได้สรุปผลการดาเนินงานดังนี้

การพั ฒนาระบบสนั บ สนุ นและส่ ง เสริ มการเรี ย นรู้ เ พื่ อ ยกระดั บ สมรรถนะ ของ
เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
การพัฒนาหลักสูตรยกระดับสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
โครงการได้ดาเนิ นการศึก ษากระบวนการด้ว ยการทบทวนวรรณกรรมในการพัฒ นาหลัก สู ต รที่
เหมาะสมกับความต้องการของ ส.ป.ก. ทาให้เกิดกระบวนการพั ฒนาหลักสูต ร 6 ขั้นตอน ได้แก่
1) การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ ฐาน จากความต้องการศักยภาพของเจ้าหน้า ที่ ส.ป.ก.
2) การกาหนดจุดมุ่งหมาย (สมรรถนะ) โดยการจัดประชุมเชิง ปฏิบัตกิ ารร่วมกั บภาคีเครื อ ข่ า ย
และเกิดสมรรถนะเพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนาหลัก สูตรดัง นี้
1. การเตรียมความพร้อมสู่ก ารเป็น ผู้นาการเปลี่ ยนแปลงของ ส.ป.ก.
2. ความสามารถในการส่ งเสริ มการประกอบอาชีพ แก่ เกษตรกรในแนวทางการพั ฒ นาที่
ยั่งยืน
3. ความสามารถในการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้ มแข็ง

62

4. มีทักษะการจั ดการโซ่ อุปทานของกลุ่ มและเชื่อ มโยงเครื อข่ายในแนวทางการค้ า ที่ เ ป็ น
ธรรม
5. ความสามารถในการส่งเสริมการสร้างมู ลค่าเพิ่มสิ นค้าเกษตร
6. การจัดทาโครงการ PBL ภายใต้คาแนะนาของที่ปรึก ษา
3) กาหนดเนื้อหาและการเรียนรู้
4) กาหนดมาตรการวัดและการประเมิน
5) การน าหลั ก สู ต รไปใช้ เกิ ด การพั ฒ นาเจ้ า หน้ า ที่ ส.ป.ก. จานวน 18 ราย รวมทั้ ง
กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ต ามหลักสูต ร
6) การประเมินผลการใช้ หลักสูต ร การปรับปรุงแก้ไข โดยดาเนินการ
1. พิจารณาข้อเสนอโครงการของเจ้าหน้า ที่ ส.ป.ก. ที่จัดทาขึน้
2. การปรับปรุงหลักสูตรที่เหมาะสมหลัก จากทดลองจัดการเรี ยนรู้ แล้ว
3. การสนับสนุนให้เจ้าหน้ าที่ ส.ป.ก. ได้ทดลองปฏิบัตติ ามข้อเสนอโครงการ
4. การติดตาม หนุนเสริม วัดและประเมินผลจากการปฏิ บัตโิ ครงการ PBL
ต้นแบบโครงการ PBL
1) จากภาพรวมของข้อเสนอโครงการ PBL สามารถวิเคราะห์ความมุ่งหมาย กระบวนการและ
ผลที่คาดว่าจะได้ รับ ซึ่งพิจารณาจากข้อ เสนอโครงการ PBL ของเจ้าหน้า ที่ ส.ป.ก. สามารถประมวล
ความคาดหวังและเป้าหมายของข้อเสนอโครงการ PBL ได้ดังนี้
1. เป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกในอาชีพเกษตรกรที่เ หมาะสมกับบริบทและศั ก ยภาพ
ของพืน้ ที่
2. เป็นการต่อยอดและสร้ างความเข้ มแข็ง ให้ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในพืน้ ที่ ให้ เกิด รายได้
และลดต้นทุนการผลิต
3. เป็นการแก้ ไขปัญ หาของเกษตรกรที่ ประสบอยู่ โดยใช้ข้อมูล ความรู้และทรั พ ยากรที่ มี
อยู่สนับสนุนการจัดการด้านการผลิต การตลาดและคุณภาพของผลิตภัณฑ์รายพืช
4. เป็นการปรับเปลี่ ยนกระบวนการผลิตสู่เ กษตรปลอดสารและเกษตรอิ นทรีย์
2)
จากกระบวนการพั ฒนาหลั กสูต รระบบสนั บสนุน และส่ ง เสริมการเรียนรู้เพื่อ ยกระดั บ
สมรรถนะของเจ้าหน้ าที่ ส.ป.ก. คณะวิจัยในฐานะหน่วยงานใน ส.ป.ก. ยังได้นาแนวคิดและหลั กการไป
ขยายผลหลักสูต รผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงภาคเกษตรกร (เกษตรกรวันสุ ข) ซึ่งพัฒนาแนวคิดมาขยายผล
และทดลองจัดการเรี ยนรู้ แก่ผู้ ที่มีง านทาและสนใจภาคการเกษตรได้เข้ ามาเรี ยนรู้ ในช่วงวัน หยุดเสาร์ อาทิตย์ ซึ่งดาเนินการไปแล้ว 1 รุ่น
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.
การสนับสนุนให้เ จ้ าหน้า ที่ข อง ส.ป.ก. ใช้งานวิจัย ภายใต้กรอบ Project base learning
(PBL) เป็นเครื่องมือในการปฏิบัตงิ านเพื่อสร้ างความเข้ม แข็งและความยั่งยื นให้ กับเกษตรกรในพื้ นที่ โดย
ใช้ข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรที่ มีอ ยู่ในการวิเคราะห์ ศัก ยภาพและเสนอโครงการวิจั ยและ
พัฒนาเชิงพืน้ ที่ ในลักษณะงานวิจัยในงานประจา (Routine to research: R2R)
2.
การนาผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงพืน้ ที่มาใช้ประกอบการพิ จารณาตาแหน่งงาน
3.
การจัดสรรงบประมาณที่เ หมาะสมในการสนั บสนุนงานวิจัยในงานประจา

การวิจัยในระยะต่อไป
1.
การติดตาม หนุนเสริมกระบวนการ ประเมินผลการดาเนิ นงานของโครงการ PBL ทั้ง
16 โครงการ ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ ทรงคุณวุฒิและได้ รับการอนุมัตงิ บประมาณจาก ส.ป.ก.
2.
การประเมินผลกระทบเชิงสังคม เพื่อสร้างความยั่งยืนในพืน้ ที่
3.
การถอดบทเรี ยนกระบวนการสนั บสนุ น กระบวนการด าเนิ นงานและผลการด าเนิ น
โครงการ PBL จากผลการปฏิบัตโิ ครงการ PBL
4.
การขยายผลการดาเนินงานจากพื้น ที่ต้น แบบ 16 พืน้ ที่ สู่พนื้ ที่อื่น
5.
การขยายผลจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ส.ป.ก.) สู่ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ยวข้ อ งในการน า
งานวิจัยนาการพัฒนา

64

เอกสารอ้างอิง
จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ท ราวาท และคณะ. 2556. โครงการโรงเรี ยนลู ก ชาว นาเพื่ อ เพิ่ ม สมรรถนะการท า
การเกษตรเชิ ง ธุ รกิ จ:มิ ตใิ หม่แ ห่ง การเรี ยนรู้จากแปลงนาสู่ การพั ฒ นาที่ยั่งยืน .กั นยายน
2556 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชัย วงษ์ใหญ่. 2525 .วารสารการพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพ. หน้า 12 – 13.
วิชัย วงษ์ใหญ่. 2537. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรี ยนการสอน : ภาคปฏิบัติ กรุงเทพ.
หน้า 12.
สงัด อุทรานันท์. 2532. พืน้ ฐานและหลักการพัฒนาหลักสูต ร. กรุงเทพ. ภาควิชาบริหารการศึก ษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย. หน้า 33.
สงัด อุทรานันท์. 2538. หลักสูตรและการสอน. กรุงเทพ. จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย. หน้า 6.
(http://educate.intel.com/th/projectdesign)
(http://www.lic.chula.ac.th/web/mediaflash/Project%20based/content_spu/swf/content1.html)
(https://www.gotoknow.org/posts/507300)

65

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ที่ 1
รายงานการประชุม
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สรุปรายงานการสัมมนาเชิงวิชาการ
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพั ฒนา
ที่ยั่งยืน
ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ
ว่าด้วย “โครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดั บความสามารถของเกษตรกรและ
เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. (Smart Farmers; Smart Officers) สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม
เพื่อการกินดีอยู่ดี”
วันพุธที่ 2 เมษายน 2557
ณ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
***************************
ผู้เข้าร่วม
1. รศ.ดร.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. น.ส.สายสุดา ศรีอุไร
รองผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. นายสุกิจ มาลัยรุ่งสกุล
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรกรและเทคโนโลยีเชี ยงราย
4. น.ส.ศศิธร จุ้ยนาม
ผู้จัดการฟาร์มลุงเครา
5. นางวิภาวรรณ ชานาญกิจ
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปฏิ รูปที่ดนิ เมืองสุ รินทร์
6. นายประดิษฐ์ ใจรังสี
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ชานาญการ ส.ป.ก.จังหวัดพิษณุโลก
7. น.ส.ณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ชานาญการ
8. น.ส.ลลิตา พาณิชกรกุล
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ชานาญการ
9. นายทินกร เพียภูเขียว
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ชานาญการ ส.ป.ก.จังหวัดชัยภูมิ
10.นายไพรัตน์ โลหณุต
นั ก วิ ช าการปฏิ รู ป ที่ ดิ น ช านาญ การ ส .ป.ก.จั ง หวั ด
นครราชสีมา
11. น.ส.พจนันท์ กองมาก
ผู้อานวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรใน
เขตปฏิรูปที่ดนิ
12. นายวินัย เมฆดา
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และยุว เกษตรกร
13. นางญานิชศา ธงนาชัยมา
รักษาการผู้อานวยการกลุ่ม พัฒนาสถาบันและธุรกิ จชุม ชน
14.นางลลิตา พึ่งอุดม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
15. นายสมโภช พิศาภาคย์
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ชานาญการ
16. น.ส.สุพิชฌาย์ กลีบบัว
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ชานาญการ
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17. น.ส.สุชีพ อยู่เลิศ
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัตกิ าร
18. นายวิทยพงศ์ มกรศรีวัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิ บัตกิ าร
19. นางสาวดวงรัตน์ ชูสระคู
นักทรัพยากรบุคคลปฏิ บัตกิ าร
20. น.ส.จงลักษณ์ กาฬภักดี
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดนิ (พนักงานราชการ)
21. น.ส.ปราณี ชาอุ่น
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดนิ
22. น.ส.จินต์ชุตา จรรยาวิจิตร์
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดนิ
23. น.ส.ผกาวรรณ วันติ
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดนิ
24. นายอุทิศ สวัสดิ์รักษ์
เกษตรกรรุ่นใหม่รุ่น ที่ 3
25. นายธนินโชตน์ เลิศนิธิธีรพร เกษตรกรรุ่นใหม่รุ่น ที่ 5
26. น.ส.จามจุรี กันคา
เกษตรกรรุ่นใหม่รุ่น ที่ 8
27. น.ส.รังศิยา ดวงแดง
เกษตรกรรุ่นใหม่รุ่น ที่ 8
28. นายภูมิ จันทชุม
นั ก ศึ ก ษ าฝึ ก ง าน ส ถ าบั น วิ ช าก าร ด้ าน ส ห ก ร ณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เริ่มประชุมเวลา 09.20 น.
นายวิ นั ยได้ ก ล่ า วชี้ แ จงวั ต ถุ ประสงค์ แ ละก าหนดการ การสั ม มนาเชิ ง วิ ช าการ
กรอบยุทธศาสตร์ก ารพั ฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการส่ งเสริมเกษตรกรสู่ก ารพั ฒนาที่ยั่งยื น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.นาเสนอแนวคิ ดการพัฒ นาผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงในการส่ ง เสริ มเกษตรกรสู่ก าร
พั ฒ นาที่ ยั่ง ยื น (Smart officer) และก าหนดสมรรถนะของเจ้ า หน้ าที่ ส.ป.ก. ในฐานะ Smart
officer เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์ก ร
2. อภิปรายสมรรถนะและบทบาท Smart officer ของ ส.ป.ก.
3. การวิ เคราะห์ ช่ องว่ างสมรรถนะ Smart officer ของ ส.ป.ก. กั บความต้ อ งการของ
เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
4. สรุปสมรรถนะของ Smart Officer ส.ป.ก. เพื่อ การนาไปใช้แ ละก าหนดหลัก สูต ร
การพัฒ นาผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงในการส่ งเสริ ม เกษตรกรสู่ ก ารพั ฒ นาที่ยั่ง ยืน สู่ ก ารพั ฒ นาที่
ยั่งยืน (Smart officer)
ในการพั ฒ นา Smart officer ของ ส.ป.ก. นี้ จ ะด าเนิ น การภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ ทาง
วิช าการว่ า ด้ว ย “โครงการถ่ ายโอนความรู้ในการยกระดั บความสามารถของเกษตรกรและ
เจ้าหน้ าที่ ส.ป.ก. (Smart Farmers; Smart Officers) สู่ก ารพัฒ นาอย่ างเป็น องค์รวมเพื่อ การกิ น
ดีอ ยู่ดี ” ซึ่ งเป็ นการทางานภายใต้ เครื อข่ ายภาคี 3 ภาคส่ว น คื อ สานัก งานการปฏิ รูปที่ ดิน เพื่ อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สานั กงานกองทุนสนับสนุ นการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
(มก.) ภายใต้ค วามร่ว มมื อดั งกล่ าวนี้ได้ มี การด าเนิน การไปแล้ว ในหลั ก สูต ร การเรี ยนรู้ช าวนา
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มืออาชี พ: จากแปลงนาสู่ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ง ยืน ในพื้ นที่ 4 จั งหวั ด ได้แก่ จั งหวั ดเชี ยงราย สิง ห์บุรี
มหาสารคามและชุ ม พร และต่อ มาได้มี การพั ฒ นาหลัก สู ตร การพัฒ นาผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ภาคเกษตรกรรม โดยมี รศ.จุฑ าทิ พ ย์ ภั ทราวาท เป็ นที่ ปรึ กษา ร่ว มกั บ อาจารย์สุ กิจ มาลั ยรุ่ ง
สกุ ล ในการพัฒ นาหลัก สูต รทางเลือ กเพื่อ สร้ างความมั่น ใจให้ค นที่ มีอ าชี พ ประจาแต่ ยัง ลัง เลที่
จะเข้ าสู่อ าชีพ เกษตรได้ เข้ามาเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ศึก ษาดู งานและร่วมทากิ จกรรมเสริมที่ เกี่ยวข้อ ง
กั บอาชี พ เกษตรกรรม โดยท่ า นเลขาธิ ก าร ส.ป.ก. ได้ ใ ห้ น โยบายว่ า ผู้ เข้ าร่ ว มฝึ ก อบรมใน
หลัก สูต รนี้ อาจไม่ ตอ้ งเปลี่ยนอาชี พมาเป็ นเกษตรกร แต่อ าจไปเป็น กาลั งส าคั ญในการวางแผน
การผลิ ต การแปรรูปและการตลาด ในธุรกิ จการเกษตรพร้อ มทั้ งเป็ น ผู้ นาที่จะเป็ นผู้ เชื่ อ มโยง
พัฒนาโดยเฉพาะด้านการเกษตรระหว่างชุ มชนกับรัฐ
ภารกิ จหลั กของ ส.ป.ก. คื อ การ จัด หาที่ ดิน และจัด สรรที่ดิ น ทากิน แก่เกษตรกร
รวมถึ ง การพั ฒ นาอาชี พ อาทิ เช่น การส่ งเสริ ม ด้ านองค์ ค วามรู้ ในการประกอบอาชี พ การ
บริหารจัด การพื้ นที่ การใช้ประโยชน์ พนื้ ที่ให้เกิ ดประโยชน์ สูง สุด เพื่ อเกษตรกรจะสามารถอยู่ใน
พืน้ ที่ ได้ อ ย่างยั่ งยื น โดยในการพั ฒ นาดั งกล่ าวนี้ จะต้อ งอาศั ยความร่ วมมื อที่ ดี จากหลายภาค
ส่วนโดยเฉพาะเจ้ าหน้าที่ ส.ป.ก. ในพื้ นที่ และที่ พบในปัจจุบัน คือ เจ้ าหน้าที่ รุ่น ใหม่ของ ส.ป.ก.
เป็น นั กศึ ก ษาที่จบมาจากหลายสาขาวิช า ส.ป.ก. จึ งมี ความจาเป็ น ที่จะต้ อ งวิ เคราะห์ ปรั บปรุ ง
และพัฒ นาตั วเจ้าหน้ าที่ เพื่ อเพิ่ม เติม ศั ก ยภาพและส่ง เสริ ม บทบาทหน้ าที่ ค วามรั บผิ ด ชอบใน
การทางานของเจ้าหน้าที่ โดยอาศัยความร่ วมมื อจากหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องภายใต้ค วามร่ว มมื อ
ทางวิ ช าการดั งกล่ าว ได้ แก่ มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ (มก.) โดยมี ส ถาบั น วิ ช าการด้ า น
สหกรณ์ (สว.สก.) เป็ น ผู้รับผิ ด ชอบหลั ก ทางสถาบั นมี ชุด งานวิจัยการทางานในพืน้ ที่ ส.ป.ก.
หลายชุดที่ สามารถใช้บูรณากรในการพัฒ นาตั วเจ้าหน้า ที่ของ ส.ป.ก. กองทุ นสนั บสนุ นการวิจัย
(สกว.) เป็ นองค์ การที่ให้ ความสาคั ญ กั บงานพั ฒ นาเกษตรกร สนั บสนุ นงานระหว่ า งองค์ ก ร
ต่ างๆที่ เกี่ ยวข้ อ งให้ เกิ ด ขึ้ น อย่ างเป็ น รู ปธรรมโดยการสนั บสนุ น ทุ น ด้ า นการวิ จัย และโจทย์
งานวิ จัยส่ ว นหนึ่ ง ของ สกว.ที่ สว.สก. ได้ รับมาก็ จะถู ก น าไปบู รณาการใช้ ให้ ส อดค ล้ อ งกั บ
แนวนโยบายในการพั ฒ นายกระดั บเจ้ า หน้ า ที่ ส.ป.ก. ไปสู่ Smart Officer ต่ อ ไป อี ก หนึ่ ง
หน่ ว ยงานที่ เข้ า มามี บทบาทภายใต้ ค วามร่ว มมื อ คื อ ส านั ก งานพั ฒ นาการวิ จัยการเกษตร
(องค์ การมหาชน) (สวก.) เป็น หน่ว ยงานที่ ส นับสนุน เรื่ องงานวิจัยที่ล งลึ ก ถึง ตั วเกษตรกรและ
ประสงค์ ที่จะเป็ น ส่ว นส าคั ญ ในการพั ฒ นาภาคเกษตร กลไกหลั กในการขับเคลื่ อ นงานความ
ร่วมมื อของ ทั้ ง 4 หน่ ว ยงาน คือ การบูรณาการงานร่ว มกัน เพื่ อยกระดั บ Smart Farmers และ
Smart Officers
จากการแสดงความคิ ดเห็ นร่ วมกัน ของผู้เข้ าร่ วมการสัม มนาเชิง วิช าการครั้งนี้ ทา
ให้ ได้ ข้ อสรุ ปว่ า การวางแนวทางในการพั ฒ นาสมรรถนะเจ้าหน้ าที่ จะต้ อ งมองให้ เป็ น ทิศ ทาง
เดียวกั นเพื่ อ ความเข้าใจในการทางานร่ว มกั น เจ้าหน้ าที่ จะต้ อ งมีส มรรถนะที่ส ามารถเข้ าไปอยู่
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และช่ว ยคนในพืน้ ที่ ส.ป.ก. ให้อ ยู่ร่ว มกั นเป็ นกลุ่มองค์ กรที่เข้ มแข็ ง อาจด้วยหลั กการของกลุ่ ม
องค์ กร สหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ จะต้อ งไม่ มองแค่ด้ านใดด้านหนึ่ งเพียงอย่ างเดี ยว จะต้ องมองให้
ไกลกว่ า มองอ งค์ รวมให้ เชื่ อ มโยงให้ ก ว้ า งสามารถสร้างศรั ทธาได้ จะต้ อ งร่ว มกั น ก าหนด
สมรรถนะของเกษตรกรเพื่อก าหนดหลัก สูตรในการยกระดับสมรรถนะของเจ้าหน้า ที่ ส.ป.ก.

สมรรถนะตัวชี้วัดของเกษตรกรที่ภายใน 5 ปีข้างหน้า
1. ทัศนคติ (ต้องได้รับปลูกฝัง/ต้องสร้างให้)
2. วิธีคิด
3. ความรู้ (สามารถค้นหาได้เอง)
4. ทักษะ – ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ทัศ นคติ หรือ การตั ด สิ น ใจทุ ก อย่ างของคนเราว่าจะเลื อ กทาดี หรือ ไม่ ทา ซึ่ ง จะ
ขึน้ อยู่กั บสภาวะแวดล้ อมที่เปลี่ ยนแปลง (Mind Set) อย่ างไรก็ ตามสิ่ งที่ หรื อข้ อมู ลที่ จะถู กบอก
หรือให้เกษตรกรเพื่อการตัด สินใจควรจะต้องอยู่บนฐานความถูกต้อง
เป้ าหมายเกษตรกร (Ultimate goal) คือ การสร้างเครื อ ข่ายสีเขียว สถาบั น สี
เขี ยว และการเกษตรสี เขี ยว (Green Networking - Green Institute - Green Agriculture) โดย
จะต้องทา 2 ประเด็นที่จะกล่าวให้เกิด เป็ นรู ปธรรม ได้แก่
1. การทาให้เกษตรกรมีความสุข
• การใช้ที่ดนิ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• มีแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
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2. ข้ อ จากั ด /ช่ อ งว่ า ง /สิ่ ง ที่ ข าดของเกษตรกรหลายๆอ ย่ า งเหล่ า นี้ ได้ รับการ
ปรับปรุงแก้ไข
• ทักษะเรื่องของการผลิตเพื่อการแข่งขัน
• ทักษะการใช้นวัตกรรมบวกภู มิปัญ ญาดั้ง เดิม
• ทักษะการคิดวิเคราะห์ในเชิงระบบ และการมององค์รวม
• ทัศนคติการพึ่งพาตนเอง
• ความภาคภูมิใจในอาชีพ/ศักดิ์ศ รี
• เชื่อมั่นในอาชีพเกษตรกรรม
• อานาจต่อรอง
• โอกาสในการทาให้ส่งิ ที่ตัว เองอยากทา
• มีบริโภคนิยมตามกระแสโลก /พฤติกรรมบริโภคนิยม
• ความเข้าใจในระบบโครงสร้ างตลาด
• ยกระดับเรื่องการผลิต ไร่นาสวนผสม
• ตระหนักในการรวมกลุ่ม/สหกรณ์พัน ธุ์ใหม่ ผู้ผลิต ผู้บริโภคมีความเชื่อมโยงการ
ในการที่ จะบรรลุ เป้ า หมายดั ง กล่ า ว เจ้ า หน้ า ที่ จะต้ อ งมี อ งค์ ค วามรู้ ที่ ถื อ เป็ น
สมรรถนะที่จาเป็น เพื่อ ใช้ในการทางานในพื้นที่ โดยควรได้รับการปลุก /สร้ างทั ศนคติที่ดี ให้เกิ ดขึ้ น
ดังนี้
การปลุก/สร้างทัศนคติที่ ดี

โดยมีแนวทาง/ทิศทางในการพัฒนาเจ้าหน้า ที่ดังต่อไปนี้
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ทิศทางการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
มีข้อมูล - ความเข้าใจ เข้าถึง เพื่อพัฒนา – ระบบรายงาน
คนวิเคราะห์ นักวางแผน
การพัฒนา
Smart officers

พร้อม
เครื่องมือ วิธีการทางาน(คน+ความรู้=ชวนคิด)
พัฒนา
พัฒนา
วิธีคิด
• โลกาภิวัตน์-การเปลี่ยนแปลง
• การจัดการเชิงกลยุทธ์
• System Thinking
• ยึดหลัก-ยืดหยุ่น/ทางานบูรณาการเป้าหมาย

จิตสานึก
• การพัฒนาที่ยั่งยืน/เศรษฐกิจพอเพียง
• นักพัฒนา
• การพึงพา ร่วมมือกัน
• ซื่อสัตย์ จริงใจ
• ทางานมุ่งมั่น ทุ่มเท
ความรู้
ทักษะ
• นโบบายการส่งเสริมการใช้ที่ดิน
•
แนวท างการสร้ า งกระบ วนการ
เรียนรู้/ถ่ายโอนความรู้
• แผนงาน ส.ป.ก.
•
นั ก วิ เคราะห์ อ ย่ า งมี แ บบ แผน/มี
• กฎหมายที่ดิน ส.ป.ก.
เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
• นักวิเคราะห์/การวางแผน
•
สร้างทีมงานนักส่งเสริมที่ดี
• การติดตาม-ประเมินผล
•
ก า ร ส รุ ป ผ ล ง า น ใ น ค ว า ม
• โครงสร้างการผลิต-การตลาด
รับผิดชอบและรายงานผลการส่งเสริม
• การรวมกลุ่ ม /การจั ด การสหกรณ์ส าย
•
การสร้ างคลั งความรู้/ ฐานข้อ มู ล
พันธุ์ใหม่
ประกอบนโยบาย
• Networking
•
การประสานงานอย่างมีศิลปะ

โดยสรุปสมรรถนะของเจ้าหน้า ที่ ส.ป.ก. จะแบ่งออกเป็น 4 เรื่องสาคัญ ดังนี้
1. จิตสานึก
1.1 เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยื น
1.2 ยึดมั่นในการผลิตที่เป็นมิต รกั บสิ่งแวดล้อม
1.3 มีความเป็นนักพัฒนา
2 วิธีคิด
2.1 คิดอย่างเป็นระบบ (System thinking)
2.2บริหารจัดการอย่างเชื่อมโยง (Holistic management)
3 ความรู้

73

3.1 การจัดการโซ่อุปทาน
3.2 เครือข่าย (Networking)
3.3 การค้าที่เป็นธรรม
4 ทักษะ
4.1 การศึกษาดูงาน
4.2การสร้างทีมงาน
4.3การสร้างสถาบัน/องค์กรเรี ยนรู้
4.4การฝึกปฏิบัตโิ ครงงาน
4.5การทาเวทีการเรี ยนรู้
จากการประชุ ม ในครั ้ ง นี้ ทาให้ ไ ด้ ข้ อ สรุ ปเกี ่ ยว กั บ สมรรถนะที่ จาเป็ น ขอ ง
เจ้ า หน้ า ที ่ ส.ป. ก. ในขั้ น ตอนต่ อ ไป ทางคณะผู้ จัด ทาหลั ก สู ต รจะได้ นาสมรรถนะที่ ได้ น้ี ไ ป
ออกแบบหลั ก สู ต รการพั ฒ นาผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงในการส่ ง เสริ ม เกษตรกรสู่ ก ารพั ฒ นาที่
ยั่งยืน ที่มีระยะเวลาการเรียนการสอนประมาณ 112 ชั่วโมง ในระยะเวลา 4 เดือน ต่อไป
ปิดประชุมเวลา 14.20 น.

(นางสาวดวงรัตน์ ชูสระคู)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ผู้จดบันทึกการประชุม

(นายวินัย เมฆดา)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
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ภาพการสัมมนาเชิงวิชาการ
กรอบยุทธศาสตร์การพั ฒนาผู้น าการเปลี่ ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ ยั่งยื น
ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ
ว่าด้วย “โครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดั บความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้า ที่ ส.
ป.ก. (Smart Farmers; Smart Officers) สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการกินดีอ ยู่ดี”
วันพุธที่ 2 เมษายน 2557
ณ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
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สรุปรายงานการปฐมนิเทศ
หลักสูตรการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่ งเสริมเกษตรกรสู่การพั ฒนาที่ยั่งยืน
(Smart Officers)
ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2557
ณ ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
************************
ผู้เข้าร่วม
1. รศ.ดร.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. นายสุกิจ มาลัยรุ่งสกุล
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรกรและเทคโนโลยีเชี ยงราย
3. นายวินัย เมฆดา
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และยุว เกษตรกร
4. น.ส.สายสุดา ศรีอุไร
รองผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. นางณัฐโสภิณ ตรีสุวรรณวัฒน์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ชานาญการ ส.ป.ก.ขอนแก่น
6. นายทินกร เพียภูเขียว
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ชานาญการ ส.ป.ก.ชัยภูมิ
7. น.ส.จุฑาทิพย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัติก าร ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา
8. นางรัชดา เพชรรัตน์
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ชานาญการ ส.ป.ก.ชุมพร
9. นายนิกร ไพริน
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ชานาญการ ส.ป.ก.ตรัง
10. นายกชพร กลิ่นบุญมา
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.นครราชสีมา
11. นางวิภา สุขเอก
นั ก วิ ช าก ารปฏิ รู ป ที่ ดิ น ช าน าญ ก าร ส.ป .ก .
นครศรีธรรมราช
12. นายชิรภัทร์ พิเมย
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ชานาญการ ส.ป.ก.บุรีรัมย์
13. น.ส.ลลิตา พาณิชกรกุล
นั ก วิ ชาก ารป ฏิ รู ป ที่ ดิ น ช า นา ญ การ ส. ป. ก .
พระนครศรีอยุธยา
14. น.ส.วิภาวี เปี่ยมศิริ
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.พิจิตร
15. นายวิสุทธิศักดิ์ สาโรงแสง
นั ก วิ ช าก า รป ฏิ รู ป ที่ ดิ น ป ฏิ บั ติ ก าร ส . ป .ก .
มหาสารคาม
16. นายปรเดช พุธจันทร์
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.ราชบุรี
17. น.ส.นิรชร พรัดภู่
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดนิ ส.ป.ก.ลพบุรี
18. น.ส.ประกายรุ่ง สายสุด
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.สกลนคร
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

น.ส.วรัญญู บุญมาก
นายพิษณุ สารี
นางศิริพร อภิเดช
นายวิทยพงศ์ มกรศรีวัฒน์
นางสาวดวงรัตน์ ชูสระคู
น.ส.ปราณี ชาอุ่น
น.ส.ผกาวรรณ วันติ
นายวนพล บ่อน้าเชี่ยว

นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.สุโขทัย
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.หนองคาย
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ชานาญการ ส.ป.ก.อุทัยธานี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิ าร ส.ป.ก.
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดนิ ส.ป.ก.
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดนิ ส.ป.ก.
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดนิ ส.ป.ก.

วัตถุประสงค์
1. เพื่อ สร้ างความรู้ค วามเข้าใจกรอบแนวนโยบายและความเป็น มาการพั ฒ นาหลั กสู ต ร
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่ง เสริ มเกษตรกรสู่ก ารพัฒนาที่ ยั่งยืน
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจโครงสร้างหลักสูต ร รูปแบบและวิธีการฝึก อบรม
3. เพื่ อ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจบทบาทหน่ ว ยงานความร่ ว มมื อ เครื อ ข่ ายการจั ด การ
หลักสูตร
รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ทราวาท ประธานเปิ ดโครงการฝึก อบรมหลัก สู ตรการพั ฒ นา
ผู้น าการเปลี่ ยนแปลงในการส่ งเสริ มเกษตรกรสู่ก ารพัฒ นาที่ ยั่ง ยืน ได้ กล่ าวว่าถึง ความสาคั ญ
ของโครงการและเห็ น ว่ า เจ้าหน้ า ที่ รุ่น นี้ เป็ น รุ่ น Pioneer และเป็ น รุ่ น บุ ก เบิ ก ที่ จะไปสร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงให้กั บเกษตรกร ซึ่งการจะไปสร้างการเปลี่ยนแปลง และเข้าไปส่ง เสริ มเกษตรกรได้
นัน้ เจ้าหน้ า ที่ทุก ท่านจะต้อ งเริ่ม การเรียนรู้แ ละพั ฒ นาที่ ตนเองก่อ น ในการพัฒ นาตนเองเพื่ อ
ยกระดั บสมรรถนะของเจ้ า หน้ า ที่ โครงการจะมี ค ณะที ม ที่ปรึ กษาที่ จะให้ ค วามรู้แ ละถ่ ายทอด
ประสบการณ์ ก ารทางานโดยกลุ่ ม ต้ น แบบที่ ประสบความส าเร็ จ การจัด การเรียนการสอนใน
หลั กสู ต รการพัฒ นาผู้ น าการเปลี่ยนแปลงในการส่ งเสริ มเกษตรกรสู่ การพั ฒ นาที่ยั่งยื น ครั้ง นี้
กลุ่ม เป้าหมายคือ เจ้ าหน้ าที่ ส.ป.ก. และอาจารย์ ในฐานะที่ปรึ กษาหลั กสูต ร ได้คานึงถึ งตัว ชี้วั ด
การพัฒ นาที่ ยั่งยื น ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ เจ้ าหน้ าที่ ส.ป.ก. ว่าจะสอนอย่างไรไม่ ให้ น่ า เบื่ อ เพื่ อ ปรั บ
ทัศนคติ วิธีคิ ด และทาให้ เจ้าหน้า ที่มี ทักษะความสามารถในการส่ งเสริมเกษตรกรและท้ายที่สุ ด
คื อ การเพิ่ ม คุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า เพิ่ ม ในที่ ดิ น ส.ป.ก. ซึ่ ง จะเป็ น แบบอย่ า งให้ กั บพื้ น ที่ อื่ น ๆ โดย
คุณ สมบัติ ข อง Smart Farmers ส.ป.ก. นั้ นที่ ส าคั ญ คื อ ต้ องรั กเกษตรกร ต้ องรู้ด้ า นวิ ช าการ
และเข้ าใจเทคโนโลยี ส่ ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง กลุ่ ม และภู มิ ใ จในการเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข อง ส.ป.ก.
เพื่อที่จะนาเกษตรกรไปสู่ ความยั่งยืน
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การเรียนรู้ ภายใต้ หลั กสู ตรนี้จะเป็ นการเรียนรู้ เพื่อ พัฒ นาตนเองด้ วยการเรี ยนรู้
ตลอดชี วิ ต บรรยากาศในการเรียนรู้ จะเป็ น การเรี ยนรู้ร่ว มกั น บู รณาการความรู้ ใ ห้ สามารถ
นาไปใช้ได้ และมี ความเชี่ ยวชาญ โดยช่ว งเดือ น กรกฎาคม ถึ ง กัน ยายน นี้จะเป็น การเรี ยนรู้ใน
ระยะที่ 1 สาหรับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ทุกท่าน
นายวิ นั ย เมฆด า ได้ กล่ า วถึ ง ความเป็ นมาและความสาคั ญ ในการพั ฒ นาผู้ น า
การเปลี่ ยนแปลงในการส่ งเสริ ม เกษตรกรสู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ง ยืน ว่ าในการพั ฒ นา Smart officer
ของ ส.ป.ก. นี้ ดาเนิ นการภายใต้ ความร่ วมมือ ทางวิช าการว่ าด้ วย “โครงการถ่ ายโอนความรู้ใน
การยกระดั บความสามารถของ เกษตรกรและเจ้ า หน้ า ที่ ส.ป.ก. ( Smart Farmers; Smart
Officers) สู่ก ารพัฒ นาอย่ างเป็น องค์ รวมเพื่ อการกิน ดีอ ยู่ดี ” ซึ่ง มีเครือ ข่ายภาคีค วามร่ว มมื อใน
3 หน่ว ยงานหลั ก คือ ส านัก งานการปฏิ รูปที่ ดิน เพื่ อ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สานัก งานกองทุ น
สนั บสนุน การวิ จัย (สกว.)และสถาบั น วิช าการด้ านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)
ภายใต้ความร่ วมมื อดัง กล่า วนี้ ได้มี การดาเนิ นการไปแล้ว ในหลั กสู ตร 2 หลัก สูตรคือ หลัก สุต ร
การเรียนรู้ ชาวนามือ อาชีพ : จากแปลงนาสู่ การพัฒ นาที่ ยั่งยื น ในพื้ นที่ 5 จั งหวัด ได้ แก่ จัง หวั ด
เชี ยงราย ชั ย นาท สิ ง ห์ บุ รี มหาสารคามและชุ ม พร และหลั ก สู ต รการพั ฒ นาผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงภาคเกษตรกรรม ระยะเวลา 4 เดื อน(เฉพาะเสาร์ อาทิต ย์) เพื่อสร้างความมั่น ใจให้
คนที่ มีอาชีพ ประจาแต่ยัง ลังเลที่จะเข้าสู่อ าชีพ เกษตรได้เข้ ามาเรียนรู้ ฝึ กปฏิ บัติ ศึก ษาดู งานและ
ร่วมทากิ จกรรมเสริม ที่เกี่ ยวข้ องกั บอาชีพ เกษตรกรรม โดยผู้เข้าร่ วมการฝึ กอบรมในหลักสู ตรนี้
ไม่จาเป็ นต้ องเปลี่ ยนอาชี พมาเป็ นเกษตรกร แต่อ าจไปเป็ นก าลั งสาคัญ ในการจัด การระบบด้าน
การเกษตรเช่ นอาจอยู่ในส่ ว นของการวางแผน การผลิ ต การแปรรูปหรือ ด้ านการตลาด และ
พร้ อ มเป็ น ผู้ น าที่ จะเชื่อ มโยงพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยโดยเฉพาะด้ า นการเกษตรระหว่ า ง เกษตรกร
ชุมชน เอกชนและภาครัฐ
ในส่ ว นของหลั ก สู ตรการยกระดับ สมรรถนะเจ้ า หน้ าที่ ส.ป.ก. ภายใต้ ค วาม
ร่ว มมื อ ดั ง กล่ า วนี้ เป็ น รู ปแบบของการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ จากวิ ทยากรผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี
ประสบการณ์ แ ละจากกลุ่ ม ต้ น แบบผลงานวิ จัยที่ ทาง สถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ ไ ด้ ทาไว้
ตลอดระยะเวลา 12 ปี ภายใต้ก ารสนั บสนุ นเงินทุ นวิ จัยจาก สกว. โดยการฝึ กอบรมแบ่ งเป็ น 2
ระยะคื อ ระยะที่ 1 จะเป็ นการฝึ กอบรม จานวน 7 ครั้ ง และระยะที่ 2 จะเป็ น การขั บเคลื่ อ น
งานวิ จัยในแต่ ล ะพื้ น ที่โดยเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ งในการด าเนิ นการจั ดทาโครงงานและติ ดตามผล ทาง
โครงการจะมีคณะที่ ปรึก ษาคอยเป็น พี่เลี้ ยงให้
สาหรับการฝึก อบรมในระยะที่ 1 เนื้อ หาส่ วนใหญ่จะเป็ นแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ และ
ถอดบทเรี ยนโดยผู้มี ประสบการณ์ แ ละเป็น ผู้ช่ วยในการถอดบทเรี ยน การศึ กษาดู งาน และการ
ทาโครงงานวิจัยในพืน้ ที่ ซึ่งผลงานดั งกล่า วจะเป็ นส่วนสนับสนุนจะเชื่อมโยงไปถึงความก้ าวหน้ า
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ในอาชี พ ราชการที่ สามารถน าไปทาผลงาน และการศึ ก ษาต่ อ ในระดั บปริญ ญาเอกในความ
ร่วมมือได้
คุณ สมบั ตกิ ลุ่มเป้าหมายเป็ นเจ้ าหน้ าที่ ส.ป.ก. ซึ่งรั บผิ ดชอบงานด้ านพั ฒ นา มี
ประสบการณ์ก ารทางานเชิงพื้ นที่ เป็ นคนรุ่ นใหม่ กระจายตัว อยู่ใ นทุ กภูมิ ภาค จานวนประมาณ
15 คน และด้วยหลั กสูต รการพัฒ นาผู้นาการเปลี่ ยนแปลงในการส่ งเสริมเกษตรกรสู่ก ารพั ฒนา
ที่ยั่งยื น นี้ เป็ น หลั ก สู ตรต้ นแบบแรก ความพร้ อ มของการคั ด เลื อ กเจ้าหน้า ที่ ที่เข้าร่ว มมี ความ
หลากหลาย เจ้าหน้ าที่ หลายท่านที่ ไม่ ได้จบสาขาเกษตรหรือ เกี่ ยวข้ องกับการพั ฒ นาเกษตร แต่
เชื่อ ว่าด้ว ยความมีใจรั กในงานส่ งเสริม และพั ฒ นาเกษตรกร ทาให้ ทุก ท่านได้ เข้ ามาทางานที่ ส.
ป.ก.และมามีสว่ นร่วมในหลักสูตรนี้
การทาให้เกษตรกรมีค วามสุข และช่อ งว่ างหรื อปั ญ หาของเกษตรกรได้รับการ
แก้ไ ข เพื่ อให้ไปถึง เป้าหมายดั งกล่าวเจ้าหน้ าที่จะต้ องเข้าถึ ง องค์ค วามรู้ เพื่อ ยกระดั บเป็ น smart
officers ภายใต้ กรอบสมรรถนะ 4 ด้าน คื อ จิต สานึ ก ความรู้ วิธี คิ ด และ ทัก ษะ สมรรถนะที่
กาหนดไว้ จึงมี อยู่ 5 สมรรถนะ ได้แก่
1. ผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริม เกษตรกรสู่ก ารพั ฒนาที่ยั่ง ยืน
2. ความสามารถในการยกระดั บ ขีด ความสามารถ ในการประกอบอาชี พ ที่
ก่อให้เกิดสมดุลในการดาเนินชีวิต แก่เกษตรกร
3. ความสามารถด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ในสถาบั นเกษตรกร
4. ความสามารถในการส่งเสริมการสร้างมูลค่ าเพิ่ มสินค้ าเกษตร
5. การเขียนโครงงาน (Project based learning)
สาระการเรียนรู้ ทั้งสิน้ 5 หน่วยการเรียนรู้ รวม 92 ชม. การวัดและประเมินผล
จากการมีสว่ นร่วมโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ และจากการทาโครงงาน
ตารางข้อตกลงแผนการจัดการฝึกอบรมดังนี้
จานวนเจ้าหน้าที่ติดภารกิจ
ครั้งที่จัด
วันที่
อื่นๆ
(เข้าร่วมไม่ได้)
1
15 – 17 กรกฎาคม 2557
2
26 - 28 กรกฎาคม
1 คน
3
29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2 คน
4
13 - 16 สิงหาคม
5 คน
5
30 สิงหาคม - 2 กันยายน 4 คน
6-7
7 - 15 กันยายน
3 คน
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น.ส.ดวงรั ต น์ ชู ส ระคู ได้ น าการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการพั ฒ นาผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงภาคเกษตรกรรมรุ่ นที่ 1 ซึ่ง เป็น หลัก สูตรที่จัด ขึน้ ในช่ว ง เสาร์ -อาทิต ย์ สาหรับผู้ที่ มี
ประจาและสนใจจะเข้าสู่ ภาคเกษตรแต่ยังขาดความมั่น ใจในการประกอบอาชีพ เกษตร ให้ได้เข้ า
มาศึ กษาเรี ยนรู้ ซึ่ งทางหลั ก สูต รจะมี การจัด การเรี ยนการสอนในส่ว นของสาระการเรี ยนรู้ ใ น
ห้องเรียน การศึกษาดูงาน การทาโครงงานอาชี พและกิจกรรมเสริ มที่จะเพิ่ม เติม ให้ในส่วนที่ขาด
หรือ ส่วนที่ผู้ เข้ารับการฝึ กอบรมต้อ งการจะศึกษาเพิ่ มเติ ม ในกระบวนการจั ดการเรียนการสอน
ลัก ษณะนี้ บางส่ วนจะน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ กับหลั ก สู ต รการพั ฒ นาผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงในการ
ส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่ง ยืนด้ว ย
การระดมความคิดเห็น กรณีเจ้าหน้าที่นักส่งเสริมจะทางานได้อ ย่างมี
ความสุขและประสบความสาเร็ จนัน้ ต้องมีลักษณะคือ
• ควรมีความรักเกษตรกร
• ควรมีใจในการทางาน
• ควรมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ ทาเพราะจะทาให้ มีความสุขเกิด ความสนุ ก
กับการทางาน
• เจ้าหน้าที่ต้องไม่เผลอนาความถนัด หรือ ความสนใจของตนเองไปส่งเสริม
เกษตรกร โดยเจ้าหน้าที่ต้องมองบริบ ทของพืน้ ก่อ นเป็นสาคัญเพื่อวิ เคราะห์
พืน้ ที่ ความต้องการของเกษตรกรและควรจะน าอะไรไปส่ง เสริ ม ข้อมูล
บริบทของพืน้ ที่จะต้องมองไปถึงความต้องการที่แ ท้จริง เป็นเหตุเป็นผลและ
เหมาะสมกับสภาพชุมชนทั้งเรื่องเพศและอายุของเกษตรกรในชุ มชนด้วย
รศ.จุฑ าทิพ ย์ ภัทราวาท ได้ก ล่าวว่ า ในการส่ งเสริม เกษตรกรนั้ นจะต้องส่ งเสริ ม
คนที่ เขาต้อ งการจริง ๆ แต่ หลายครั้ ง เจ้ าหน้ า ที่เข้าไปส่ ง เสริ มเพี ยงเพราะต้ อ งทาตามนโยบาย
ตามเนื้อ งานที่ได้ รับมา โดยจาเป็น ต้อ งมองตามบริบทพืน้ ที่ ที่เป็ นอยู่จริ ง หากเป็ นเช่ นนี้ เจ้าหน้า ที่
จะมีวิ ธีการในการป้ อนกลับข้ อมูล ขึน้ ไปให้ส่ วนกลาง เพื่อ บอกแก่ผู้ บริหารให้ รับทราบถึงสภาพที่
เป็ น จริ ง ของชุม ชนและปั ญ หาที่เกิ ดขึ้ น ในการทางานตามนโยบายที่ ไ ด้ รับอย่ างไร การบริ หาร
จัด การคน แผน เวลาและการทาแผนกลยุ ทธ์ เพื่ อ ส่ งเสริ ม กลุ่ ม เกษตรกรในพื้ น ที่ รวมถึ งการ
เชื่ อ มโยงแผนกลยุ ทธ์ สู่ ก ารปฏิ บัติ ซึ่ ง บางที ข าดความเข้ าใจระหว่ า งนโยบายกั บการปฏิ บั ติ
จาเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จะต้ อ งมี ก ารบริ หารสิ่ งเหล่ า นี้ อี ก ทั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ใ นพื้ น ที่ จ ะต้ อ งเป็ น ผู้ ส ร้ า ง
นวัต กรรมใหม่เพื่ อใช้ในการทางานของตนเองและเป็นต้ นแบบแก่เกษตรกรได้ เช่น การทาบั ญ ชี
ครั วเรือ น ที่ หลายคนก็ ยังทาไม่ได้ เจ้ าหน้ าที่ จะต้ องหานวัต กรรมอย่ างอื่น ที่ เป็ นการสร้างวิ นั ย
การออมมาใช้ หลัก สู ต รนี้ จะช่ ว ยสนั บสนุ นและพยายามสร้ า งทั ก ษะการสร้ างนวัต กรรมและ
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ทัก ษะอื่ น ๆที่ ไ ด้ กล่ า วมาข้ า งต้ น ให้เกิ ด กับเจ้าหน้ า ที่ทุก ท่ า น ซึ่ ง ไม่ ใช่ ก ารทาบั ญ ชี แ บบเดิ ม ใน
ขณะเดี ยว กั น ในฐานะนั ก พั ฒ นา เจ้ า หน้ า ที่ ทุก ท่ า นก็ จ ะต้ อ งเป็ น ผู้ เปิ ด รั บ กระแสสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไป และติด ตามข้ อมู ล ข่าวสารใหม่ๆ เช่น การส่ งเสริ ม เรื่ องเกษตรอิ นทรี ย์ว่ า ทุ ก
วันนี้เป็ นสังคมที่ผู้ค นกลัว ตายและใส่ใจต่อสุข ภาพ รวมถึ งแรงซื้ อและการใช้ จ่ายของคนสู งอายุ ที่
เพิ่ มขึ้ น และเทคโนโลยี ใหม่ ๆก็ จะต้ อ งถู ก น ามาใช้ใ ห้ เหมาะสมกั บพื้ น ที่ แล้ วเจ้าหน้ า ที่ก็ จะเป็ น
ส่ว นหนึ่ง ในการทาองค์ ก รของตนให้ เป็ น Organic Organization เป็น องค์ก รที่ประกอบไปด้ ว ย
บุคลากรที่มี ความเข้าในภารกิจขององค์ก รและบทบาทหน้าที่ ของตนเอง ซึ่ง การจะทาให้เกิ ดสิ่ ง
เหล่ านี้ได้ภ ายใต้หลัก สูต รก็จะต้ องอาศั ยการ Learning by doing ของเจ้าหน้ าที่ ซึ่ง ถือ เป็น 1 ใน
6 หน่ ว ยการเรียน คือ มี ความสามารถในการวางแผนงานและกระบวนการทางานมุ่ งผลลั พ ธ์
โดยหลั ก สู ตรของ Smart Officer นี้ จะเป็ น การยกระดั บคุ ณ ค่ า ใน 3 มิ ติ คื อ 1)การเพิ่ ม ทั ก ษะ
ความสามารถ 2)การปรั บทั ศ นคติ ใ นการทางาน ซึ่ ง จะมี pre-test และ post-test โดยการ
ประเมิ นทั ศ นคติข องผู้ เรียน 3)การปรับวิธี คิ ดในการทางาน (Paradigm shift) เช่น การพั ฒนาที่
ยั่งยื นของ ส.ป.ก. ว่ าต้ องการอะไรใน ระดั บต้ น กลาง สั้น ยาว เจ้าหน้ าที่ ผู้เรี ยนต้อ งมองคนที่
เกี่ยวข้องกับงานของตนเองและสร้างความเชื่อมั่น ให้กั บคนเหล่ านัน้
จากการสอบถามทาให้ ได้ ข้อ มู ลว่ า อุปสรรคที่เจ้าหน้ าที่ ยังกั งวลอยู่ในการเข้ า
ร่ว มการฝึก อบรมตามโครงการนี้ คื อ ใจตนเองกับเวลาในการเข้ า ร่ว มซึ่ งสามารถแก้ ไขได้ โดย
ต้อ งมี ปณิ ธานในการทางานเพื่ อ เกษตรกร ส่ ว นเรื่ อ งเวลา จะแก้ ไ ขได้ หรือ ไม่ก็ ต้ อ งขึน้ อยู่ กั บ
กระบวนการที่อ อกแบบและต้ องปฏิ บัติ ตามให้ ได้ สิ่ งที่ หลั กสู ตรจะให้ นอกเหนือ จากที่ ก ล่าวมา
ก็คือ ศั กดิ์ศ รีต าแหน่ง หน้ าการงานที่ เจ้าหน้ าที่ก ลุ่ม นี้ค วรจะได้ รับจากผลงานที่เกิ ดขึ้ นในการทา
โครงการ หรือ การขอทุนวิจัย ตลอดจนการศึกษาต่อ
จากนั้ น รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ทราวาท ได้ ก ล่ าวถึ ง หน่ วยการเรี ยนรู้ ทั้ ง 6 หน่ ว ย
พร้อมกับยกตั วอย่างกลุ่ ม องค์ก ร ที่ประสบความสาเร็จในการสร้างเครือข่าย เช่ น ตลาดสุขใจ
ที่เป็ น ตลาดขายสิ น ค้า/ผลผลิ ต โดยตรงสู่ ผู้บริ โภค ถื อเป็น นวัต กรรมในการยกระดับการสร้ า ง
เครือ ข่ าย Farmer shop ที่ เป็ น การนวั ต กรรมธุ รกิ จชุ ม ชน เป็ น แหล่ ง เรี ยนรู้ให้ กั บชุ ม ชน เป็ น
ศูน ย์ก ระจายและแลกเปลี่ยนข้อ มูล ข่าวสาร เป็ นที่ ๆ ผู้ค นในชุ มชนได้น าสิ นค้ าปลอดภัยมาขาย
สิ่ ง ที่ ไ ด้ จากงานวิ จัย คื อ ชุ ด คู่ มื อ การบริ ห ารจั ด การร้ า นค้ า ปลี ก ทั ก ษะการประกอบการ
(Business Model) ปณิธ านของ Famer shop คื อ ไม่ได้ หวั งแค่ กาไร แค่อ ยากให้เป็นลู กค้ าประจา
และวิสัยทัศน์ คือ ร้านค้าปลีกที่ผู้ผลิตและผู้บริ โภคเป็ นเจ้าของร่วมกัน
เครื อ ข่ า ยที่ ประสบความส าเร็ จเหล่ า นี้ จะต้ อ งมี แ กนน าที่ ซึ่ ง ผู้ ที่ จะเข้ า ไป
ส่งเสริมให้ได้แ กนน าเหล่านั้ นก็คื อ ตั วเจ้าหน้า ที่ Smart Officers ที่จะมีทีม ที่ปรึ กษาของหลัก สูต ร
คอยสนับสนุนช่วยเหลือ
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ระดมความคิ ด เห็ น จากผู้ เข้ า ร่ วมการฝึ ก อบรมทุ ก ท่ า นได้ แ สดงความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับหลักสูตร สรุปได้ดังนี้
• เชื่ อ ว่ า โครงการนี้ มี จะช่ ว ยพั ฒ นาภาคเกษตรไทยได้ จริง โดยการพั ฒ นา
Smart Officers เพื่ อ เข้ า ไปส่ ง เสริ ม พั ฒ นาเกษตรกรในพื้ น ที่ เจ้ า หน้ า ที่
ผู้ เข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรมจะใช้ ค วามตั้ งใจและความรั ก ในงานพั ฒ นา เพื่ อ
พัฒ นาเกษตรกรโดยเริ่ ม จากการปรับเปลี่ ยนแนวคิด ของเกษตรกรอาจเริ่ ม
จากเกษ ตรกรก ลุ่ ม เล็ ก ๆ ที่ มี ศั ก ย ภาพ ก่ อ น แล้ ว เชิ ญ ผู้ รู้ แ ละผู้ มี
ประสบการณ์ให้เข้ ามาบูรณาการในพืน้ ที่
• เจ้ าหน้ าที่ มี ค วามภู มิใจและดี ใจที่ต นเองมี โอกาสได้ เข้าร่ วมโครงการนี้ แม้
เจ้าหน้า ที่บางท่ านยัง มีประสบการณ์ น้ อยในการทางานในพื้ น ที่ แต่ ก็ พร้ อ ม
จะพั ฒนาไปในระหว่างการเข้าร่ วมการฝึ กอบรม เพราะเชื่ อว่าการพัฒนาทุ ก
อย่างต้ อ งเริ่ ม ต้ น ที่ ต นเองก่ อ น และมี ค วามเชื่ อ มั่ น สู ง ว่ าเจ้ า หน้ า ที่ ที่ผ่ า น
โครงการฝึ กอบรมจากหลั กสู ตรนี้จะเป็น กุ ญ แจสาคัญ ที่ ได้ รับการติด อาวุ ธ
ให้มี เครื่อ งมื อ ดีๆ ทั ก ษะใหม่ ๆ ในการทาง านกั บเกษตรกรให้ ส ามารถ
ถ่ า ยทอดกระบว นการคิ ด การทางานที ่ เป็ น ระบบ ให้ เกษตรกรน าไปใช้
ประโยชน์ไ ด้จริง ในพืน้ ที่ เพื่ อการพั ฒ นาเกษตรกรสู่ ค วามยั่ งยื น โดยเฉพาะ
ในเรื่อง ตลาด
• การทางานกับเกษตรกรหรือในอาชี พเกษตรนั้ น เจ้าหน้ าที่ทุกท่ านไม่ ควรตั้ ง
ความหวั งของตนเองในผลสั มฤทธิ์ ที่จะได้รับไว้สู งมากนัก ต้ อ งเผื่ อใจไว้รับ
กับสิ่ งที่ อาจจะเป็น ความล้ มเหลวที่ สามารถเกิ ดขึ้ นได้ ด้ว ย อี กทั้ งการทางาน
ของเจ้ าหน้า ที่ต้ องอาศัยการเปลี่ ยนแนวคิ ดของผู้บังคั บบั ญ ชาบางท่านที่ ยัง
ไม่เห็น ความสาคัญ ในการทางานเพื่ อหวัง ผลเชิง คุณ ภาพมากกว่าการใช้รูป
แบบเดิมในการการงานที่ เน้นผลเชิงปริมาณเป็นตัวตัง้
รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ทราวาท กล่าวว่ าจะเป็ น ที่ ปรึ ก ษาร่ว มกั บคณะที่ ปรึ กษาท่ า น
อื่นๆ คอยให้คาแนะน าและเป็น ที่ปรึ กษาในการดาเนินการโครงการวิจัยในพื้ นที่ข อง ส.ป.ก. และ
ส่วนตัวอยากให้เจ้าหน้าที่ ทุก ท่านมาเข้ารั บการฝึก อบรมด้ วยความพร้อ มทั้ งแรงกาย แรงใจและ
เวลาอย่างเต็ม ที่ ซึ่ง ถ้าเป็น ไปได้อ ยากจะขอเวลาจาก เลขาธิ การ ส.ป.ก. ให้เจ้าหน้า ที่ผู้ เข้าร่ว ม
โครงการได้ทางานวิ จัยภายใต้ หลัก สู ต รนี้ เป็ นเวลาสัก 1 ปี เพื่ อสร้ างเจ้ าหน้ าที่ Smart Officers
ต้นแบบของ ส.ป.ก. ที่จะต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆด้ว ย
ปณิธานร่วมของกลุ่ม : มุ่งมั่น เรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
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นายวิ นัย เมฆดา กล่าวว่า พวกเราจะมุ่ งมั่นร่ วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน และก้ าวไปสู่
การพัฒ นาที่ ยั่ง ยืนร่ วมกัน เพื่ อ ให้เกิด ต้น แบบ Smart Offiers ของ ส.ป.ก. ในทุ กจั งหวัด เพราะ
ตอนนี้ทุกอย่างไม่ ว่าจะเป็ น หน่ วยงานความร่ วมมือ ผู้คุ ณ วุฒิ นัก วิช าการ ร่วมทั้ง งบประมาณ
และคณะผู้รับผิ ดชอบโครงการ มีค วามตั้ งไจและต้องการจะทางานนี้ให้ ดีที่สุด แต่จะดี แค่ไหนก็
ต้ อ งขึ้ น อยู่ เจ้ า หน้ า ที่ ทุก ท่ า น ซึ่ ง ทุ ก คนก็ จ ะได้ เรี ยนรู้ ร่ว มกั น การสื่ อ สารภายในกลุ่ ม ขอ ง
ผู้ เข้ าร่ ว มการฝึ ก อบรมและคณะทางานระยะแรกจะผ่ า นทาง Facebook โดยตั้ ง ชื่ อ กลุ่ ม ว่ า
ALRO Smart Officers ชื่ อกลุ่ มนี้ สามารถปรั บเปลี่ยนได้ต ามความเหมาะสม สาหรั บกิ จกรรม
เสริม ที่มี ประโยชน์ต่ อการฝึก อบรมเจ้าหน้าที่ ทุก ท่านก็ส ามารถน าเสนอต่อคณะทางานโครง การ
ได้
นายสุ กิจ มาลั ยรุ่ งสกุล ได้ก ล่ าวถึง บทบาทของนั กส่ งเสริ มว่ ามี คุณ สมบั ติ เป็ น
ทั้ง นั กบริ หารจั ดการ นั กวิจัยและนักโฆษณา เจ้ าหน้ าที่ส่ วนใหญ่บอกว่ าตนไม่ได้ จบเกษตรจึงไม่
สามารถอธิบายความรู้ดา้ นเกษตรให้แ ก่เกษตรกรได้ แต่ คนจบเกษตรไม่ได้เป็น ที่ต้ องการในภาค
การเกษตรหรือ ธุ รกิ จการเกษตรเสมอไป บริ ษัทหลายบริ ษัทที่ ทางานเกี่ ยวกั บภาคเกษตรไม่ ไ ด้
รับนัก ศึก ษาที่ จบด้ านเกษตร กลั บจ้ า งนั กศึ กษาที่จบด้ านการบริ หารจั ดการมาทางานในบริ ษัท
เพราะความรู้ เรื่อ งเกษตรนั้ นจะต้ อ งเรี ยนรู้อ ยู่ ตลอดเวลา ไม่ได้จบด้ านเกษตรก็ส ามารถเรียนรู้
ด้านเกษตรเพิ่ มเติ มได้ ไม่ ยากหากมี ความใฝ่เรี ยนรู้เพื่ อพั ฒนาตนเอง เพราะไม่ มีใครแก่เกิน เรียน
เช่น คุณ ยายวั ย 70 ปี ที่เรี ยนกฎหมายและได้รับปริญ ญาบั ตรในระดั บปริ ญ ญาตรี ด้ วยเหตุ ผ ล
ที่ว่ าอยากน าความรู้ที่ได้ รับไปบอกให้ ค นอื่ นๆได้ รู้ก ฎหมายเพิ่ ม มากขึน้ ประเด็ น ส าคั ญ ที่ เป็ น
อุ ปสรรคในการเรี ยนรู้ ข อ งคนเราก็ คื อ The biggest problem of communication is we do not
listen to understand. We listen to reply. ปั ญ หาใหญ่ ข องการสื่ อสาร คื อ คนเราไม่ ได้ ฟั ง เพื่ อ
สร้างความเข้ าใจ แต่ฟั งเพื่อ การตอบโต้ ทาให้ ความรู้ค วามเข้าใจที่เกิ ดจากการสื่อ สารนัน้ มี นอ้ ย
และในการทางานของเจ้าหน้า ที่นั้น ไม่อ ยากให้ตั้ง ผลสัม ฤทธิ์ กับงานไว้ สูงจนเกิน ไป เพราะความ
พอใจของคนเราไม่ เหมื อ นกั น เปรี ยบเสมื อ นรู ปของเด็ ก ในแถบแอฟริ ก าที่ เขาอยู่ ใ นชนบท
ห่างไกลและแห้งแล้งไม่อุด มสมบูรณ์ไปด้วยอาหารเหมือ นแถบบ้ านเรา แต่เขาก็ยัง มีรอยยิม้ ยัง มี
ชี วิ ต อยู่ ไ ด้ เพราะเขาอยู่ ด้ ว ยความพอเพี ยงในความสุ ข ที่ เขาได้ รับ ในการทางานก็ เช่ น กั น
เจ้ าหน้ าที่ ไ ม่ ค วรคาดหวั ง หรื อ ตั้ ง เป้ าให้ สู ง มากนั ก เพราะท่ า นไม่ ส ามารถทาให้ เกษตรกรที่
เชียงรายทุกคนมีความสุขด้ว ยการมีเงิน ทองมากเทียบเท่ ากับเกษตรกรในกรุงเทพมหานคร ได้
จากนั้ นเจ้าหน้ าที่ ได้ เขี ยนโครงการที่ จะทางานในพื้ น ที่ คนละ 1 หน้ ากระดาษ โดย
ระบุพื้ น ที่ ไหนและวิธี ก ารทางาน และยึด เอามูล เชิง พื้ นเป็น หลั ก เช่ น พื้ น ที่มี อ าชี พ ทานา สวน
ผลไม้ และเป็น การทางานกับกลุ่ มเกษตรกรจานวน 12 - 15 คน ที่ มีพื้ นฐานความเป็ นกลุ่ม อยู่
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แล้ ว ซึ่ ง โครงการที่ เขียนนี้ จะถื อเป็น โครงงานที่ ได้ นาเสนอในเบื้ องต้น เพื่ อการด าเนิ นการต่ อไป
โดยเจ้ าหน้ า ที่ และการสนั บ สนุ น ขอ งคณ ะที ม ที่ ป รึ ก ษาภายใต้ ห ลั ก สู ต รนี้ อย่ า ง ไรก็ ดี
รายละเอี ยดโครงการ (พื้ น ที่ กลุ่ ม เป้ าหมาย ฯลฯ) สามารถเปลี่ ยนแปลง ในระยะที่เข้ าสู่ ก าร
ดาเนินการในการทาโครงงานในพืน้ ที่อ ย่างเต็มตัว
จากนั้ น ได้ มีการยกตัวย่ างรายละเอียดการเขียนโครงการและการใช้ ข้อมู ลเพื่ อการ
ตัดสินใจในโครงการพัฒนาพืน้ ที่ ต.ศรีดอนชัย อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ได้ มี ก ารฝากให้ เจ้ า หน้ าที่ ทุก ท่ านจั ด ทาปฏิ ทิน ส าหรับการทางานเชิง พื้ น ที่ แต่ ไ ม่
ควรยึ ดติด กับปฏิทินมากนัก เพราะวัต ถุประสงค์ของการจัด ทาปฏิทิน คือ เพื่อ เตือนตนเองในการ
ทางาน
สาหรั บการจะน านโยบายมาสู่ ก ารปฏิ บัติ อย่ างไรนั้ น ภายใต้หลัก สู ตรนี้จะเป็ นการ
ปฏิบัตใิ นรูปแบบของการจัด ทาโครงงาน คือ การแบบ Project-based learning (PBL)
PBL คือ การเอาโครงงานเป็น ตัว ตัง้ เป็นฐานในการเรี ยนรู้ ในการทางาน ทฤษฎี ของ
PBL ในที่นีม้ ี 4 ขั้นตอน คือ
1.ขั้น ตอนของการวางแผน คื อการน าข้อ มู ล ที่แ ท้ จริ ง มาจั ดการในเชิ งระบบ เป็ น
การนามากระทาเป็นขั้น เป็นตอน เช่น วิธีการ การทางาน งบประมาณที่ใช้
2.ขั้น ตอนของการสัง เกตการณ์ จดบั นทึ ก ที่เป็น ในส่ วนของเจ้าหน้ าที่ เอง ในฐานะ
นักส่งเสริม ในสิ่งที่ได้พบหรือเจอ สิ่งที่จะอาจจะเป็นประเด็นสาคัญได้
3.ขั้นตอนของการเขียนรายงาน
4.ขั้น ตอนของการสะท้ อ น (การเรี ยนรู้ ) หลั งการด าเนิน การแล้ว ทาแล้ วพบอะไร
อย่ างไร เพื่ อ นาเสนอ ปั ญ หาอุ ปสรรค เพื่ อ เสนอทางแก้ ไขที่ เป็ น รูปธรรมโดยมองการจัด การ
ตนเองเป็นหลัก
คณะทางานได้มีประชุม สรุ ปแผนก าหนดการฝึกอบรมสรุปได้ดังตารางดังนี้
ตารางกาหนดการฝึกอบรม
วันที่ 31 กรกฎาคม –
13 - 17
29 - 31
6 - 15
3 สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
กันยายน
หน่วยการเรียนรู้
2557
2557
2557
2557
ครั้งที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ครั้งที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
และ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ครั้งที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ครั้งที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
และ 7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
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หมายถึง 1 ครั้งของการจัดฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน ครั้งที่ 3 และ 4 ณ กลุ่มผลิตผลไม้คุณภาพ จังหวัดจันทบุรี
ครั้งที่ 5 ณ กลุ่มข้าวคุณธรรม จังหวัดยโสธร
ครั้งที่ 6 -7 ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวไร่ จังหวัด ชุมพร

...........................
ผู้บันทึกรายงาน

........................
ผู้ตรวจรายงาน
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สรุปรายงานการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่ งเสริมเกษตรกรสู่การพั ฒนาที่ยั่งยืน
ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2557
ณ โรงแรมมิโด ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
************************
ผู้เข้าร่วม
คณะวิทยากรและผู้ทรงคุ ณวุฒิ
1.
นายไพโรจน์ โลกนิยม
ผู้ เชี่ ย วชาญ
ด้านการจัดที่ดนิ
2.
นายภิเศก ธนูรัตน์
ผู้ เชี่ ย ว ช าญ ด้ า น
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสถาบั นเกษตรกร
3.
นายณรงค์ ไวนิทรา
อดีตผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.
4.
นายกมล พุทธสุวรรณ
นั ก พั ฒ น า
ทรัพยากรมนุษย์
อดีตผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร ส.ป.ก.
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. นางณัฐโสภิณ ตรีสุวรรณวัฒน์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ชานาญการ ส.ป.ก.ขอนแก่น
2. น.ส.จุฑาทิพย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา
3. นางรัชดา เพชรรัตน์
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ชานาญการ ส.ป.ก.ชุมพร
4. นายกชพร กลิ่นบุญมา
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.นครราชสีมา
5. นางวิภา สุขเอก
นั ก วิ ช าก ารปฏิ รู ป ที่ ดิ น ช าน าญ ก าร ส.ป .ก .
นครศรีธรรมราช
6. นายชิรภัทร์ พิเมย
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ชานาญการ ส.ป.ก.บุรีรัมย์
7. น.ส.ลลิตา พาณิชกรกุล
นั ก วิ ช าก ารป ฏิ รู ป ที่ ดิ น ช าน าญ ก า ร ส .ป . ก .
พระนครศรีอยุธยา
8. น.ส.วิภาวี เปี่ยมศิริ
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.พิจิตร
9. นายวิสุทธิศักดิ์ สาโรงแสง
นั ก วิ ช าก า รป ฏิ รู ป ที่ ดิ น ป ฏิ บั ติ ก าร ส . ป .ก .
มหาสารคาม
10. นายปรเดช พุธจันทร์
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.ราชบุรี
11. น.ส.นิรชร พรัดภู่
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดนิ ส.ป.ก.ลพบุรี
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12.
13.
14.
15.

น.ส.ประกายรุ่ง สายสุด
น.ส.วรัญญู บุญมาก
นายพิษณุ สารี
นางศิริพร อภิเดช
อุทัยธานี
16. น.ส.วนารัตน์ คากล่อมใจ
17. น.ส.ยุพาวรรณ หนันลา
คณะผู้รับผิดชอบ
1. นายวินัย เมฆดา

นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.สกลนคร
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.สุโขทัย
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.หนองคาย
นัก วิ ช าการปฏิ รูปที่ ดิ น ช านาญการ ส.ป.ก.
นักวิชาการปฏิรูปที่ดิ นช านาญการ ส.ป.ก.อุดรธานี
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.ยโสธร
ผู้ อ านวยการกลุ่ ม พั ฒ นาเกษตรกรรุ่ น ใหม่ แ ละยุ ว
เกษตรกร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.
นักทรัพยากรบุคคลปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดนิ ส.ป.ก.
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดนิ ส.ป.ก.
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดนิ ส.ป.ก.

2. นางสาวดวงรัตน์ ชูสระคู
3. นายวิทยพงศ์ มกรศรีวัฒน์
4. น.ส.ผกาวรรณ วันติ
5. นายวนพล บ่อน้าเชี่ยว
6. น.ส.มณฑารัตน์ ชูระหมาน
วัตถุประสงค์
เป็นการจัดการเรี ยนการสอนในหน่ว ยการเรียนรู้ ที่ 1 : การเรียนรู้ในการเตรี ยม
ความพร้อมสู่การเป็นผู้นาการเปลี่ ยนแปลง ของ ส.ป.ก. Smart officer โดยมีสาระการเรี ยนรู้ ที่
ประกอบไปด้วย
1) ตระหนักในสถานการณ์การดาเนินงานของ ส.ป.ก.และบทบาทของ Smart
officer ในการขับเคลื่อนภารกิ จสู่การบรรลุเป้าหมาย
2) ความรู้ ความเข้ าใจแนวนโยบายและทิ ศ ทางการดาเนิ น งานของ ส.ป.ก.ที่
เชื่อมโยงแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคม
หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ข้อที่ 2) วิทยากร เชิญ เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็น
วิทยากรบรรยายให้ ความรู้ในครั้งต่ อไป
• นายกมล พุ ทธสุ วรรณ อดี ต ผู้อ านวยการกลุ่ มพั ฒ นาบุ คลากร ส.ป.ก. ที่
หลั งเกษี ยณอายุราชการท่านได้ ผัน ตั วเองเป็ นนั ก พัฒ นาทรั พ ยากรมนุษย์ ได้ รับรางวัล อั นทรง
เกี ยรติ ม ากมายในด้ านการทาประโยชน์ แ ก่ ครอบครัว ชุม ชม สั ง คมและประเทศชาติ ท่ านได้
บรรยายถึ งคุ ณ ธรรมและจริยธรรมที่ มี ผลต่อ การปฏิบัติ ราชการและการทากิ จกรรมที่ เชื่ อมโยง
ไปถึงการทางานหรือการปฏิบัติ หน้า ที่ใ นฐานะเจ้าหน้า ที่รัฐและเจ้ าหน้า ที่ ส.ป.ก.
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ในการด ารงชี วิ ต ประจาวั น หรื อ การทาการงานใดๆทั้ ง งานเอ กชนและงาน
ราชการ ทุก คนจะต้ องใช้ สติ และมีส มาธิ จึง มีก ารสวดมนต์ไ หว้ พระรั ตนตรัยเพื่ อเสริ มคุ ณ งาม
ความดีด้ า นจิ ตใจแก่ เจ้าหน้ าที่ ผู้ เข้ า รับการฝึ ก อบรมทุ ก ท่ า นทั้ ง ก่ อ นและหลัง จบบทเรียนการ
บรรยาย และเริ่ ม ต้น กิ จกรรมด้ ว ยการฝึ ก ทาสมาธิในเบื้ องต้ น การฝึ กทาสมาธิ แบบง่ายทาได้
ดังนี้
1. การกาหนดลมหายใจเข้า-ออก พร้อมกับ การกด-ปล่อยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วอื่นๆ
2. การกาหนดการหายใจเข้ า-ออกที ละข้ างรู จมูก ด้วยการกดปิด-เปิดรูจมูก ที่ละข้ าง
3. การทาสมาธิโดยหลั บตาทาใจจดจ่อ นึกถึงหยดน้ า
4. ทาสมาธิด้ ว ยการนั่ งสงบนิ่ง ในบรรยากาศที่มี ฟั งดนตรี แบบสบายๆขั บกล่ อ ม จากนั้ น นึก ถึ ง
คุณงามความดีที่จะทาในแต่ละวันก่อนลื มตาเสร็จสิน้ การทาสมาธิ
การทาสมาธิเป็ นการสร้างกุศ ลอย่างหนึ่ งในทางพุ ทธศาสนาและทาให้เกิด พลั ง
ในการทาสิ่งดีๆ สร้างจิตวิญญาณและความเข้มแข็งให้กั บตนเองในการใช้ ชีวิตให้ มีความสุข
คุ ณ ธรรมจริ ยธรรมเบื้ อ งต้ น ส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ใ นการทางานร่ ว มกั น ภายใน
องค์กร หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร ได้แก่
1. มีอารมณ์และหน้าตาที่ยิ้มแย้ มแจ่มใส
2. แต่ ง กายให้ เหมาะสมและรู้ก าลเทศะ การปรากฏตั ว ในที่ส าธารณะต้ องพิ จารณาว่ างานใด
เป็น งานทางการ กึ่ งทางการหรื อ ไม่ เป็ นทางการที่ สามารถแต่ งแบบสบายๆเป็น กั นเองได้ การ
เข้าไปหาเกษตรกรในแปลงไร่น าแล้ วสวมสูทผูก ไทน์ ใส่รองเท้ าหนั งเหมาะสมหรือไม่ หรื อควรจะ
แต่ง กายแบบสบายๆให้ดูเป็ นกั นเองกับเกษตรกร และสิ่ง ที่เจ้ าหน้ าที่ไม่ควรทาที่สุด คือ การเข้าไป
ทาให้เกษตรกรในพื้ นที่ ตอ้ งลาบากโดยการนัด พบหรือ เข้าไปหาเกษตรกรในช่วงเวลาอาหารเพื่ อ
หวังจะให้เกษตรกรเตรียมข้าวไว้สาหรั บตนเอง
3.มี ความสง่างาม ในการเดิ น ยืน นั่ ง พูด การเข้ าหาเกษตรกรหรื อการอยู่ ร่ว มกับคนที่ อาวุโ ส
น้อ ยกว่ า เจ้ าหน้ าที่ ทุกท่ า นต้ อ งรู้ จักวางตนด้ว ยบุ ค ลิ กท่ า ทางที่ ส ง่างามในระดั บที่ ไ ม่ม ากหรื อ
น้อยจนเกิน ไป เป็น การสร้ างช่ องว่างเล็ก ๆหรือแผ่น บางๆที่ จะเป็น กาบั งหรือก าแพงที่บ่ง บอกว่ า
เราเป็นเจ้าหน้า ที่หรือเป็น รุ่นพี่ที่มีความเป็นกันเอง
4. ยึ ดมั่ น ในวั ฒ นธรรมไทย โดยเฉพาะการนับถื อ และเคารพกั น ในระบบอาวุโ ส เรี ยกขานกั น
นาหน้ าด้ ว ยค าว่ าพี่ หรือ น้อ ง แต่หากเป็ นการพบการครั้ง แรกควรจะเรี ยกต าแหน่ ง ที่เขามีก่ อ น
เพื่ อ เป็ น การให้ เกี ยรติ ความเป็ น พี่ เป็ น น้ อ งเมื่ อ เกิ ด ข้ อ ขั ด แย้ งกั น ระหว่ า งการทางานจะเป็ น
เกาะป้ องกัน และลดการกระทบทั่ง กัน ลงได้ ด้ วย สิ่ง ส าคั ญอย่างหนึ่ งของคนไทยเมื่ อ พบกัน คื อ
การไหว้ซึ่งจะต้องไหว้และรับไหว้ให้ถูกต้องตามอาวุโ ส
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จากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อ ระดมความคิดเพื่อตอบโจทย์ คาถามที่ได้ รับ
พร้อมระบุคุณธรรมจริ ยธรรมหรือ พระธรรมคาสอนที่ จะน ามาประยุกต์ใช้ด้ว ย โดยแบ่งเป็น 3
กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 องค์กรในฝันกับองค์กรที่ไม่ต้องการ
กลุ่มที่ 2 สิ่งที่จะทาเพื่อให้องค์กรมีความเจริญ ก้าวหน้ า
กลุ่มที่ 3 กิจกรรมที่จะช่วยเผยแพร่ หรือสร้างชื่อ เสี ยงให้องค์กร
• นายไพโรจน์ โลกนิ ยม ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นการจั ด ที่ ดิ น ได้ บ รรยายถึ ง
ประสบการณ์ ในการเข้ามาทางานที่ส านั กงานการปฏิรูปที่ ดิน เพื่ อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) แนวคิ ด
และพัฒ นาการงานปฏิ รูปที่ดิ นเพื่ อเกษตรกรรมว่ า ในการเข้ารับราชการของตนในช่ วงแรกๆใน
กระทรวงพาณิ ชย์ นั้ น ค่ อ นข้ า งมี ปั ญ หาเพราะสาขาที่ จบการศึ ก ษามาไม่ ต รงกั บงานที่ ไ ด้ รับ
มอบหมาย แต่ ต นก็ อาศัยโอกาสในช่ ว งนั้ นเรี ยนรู้ งานและสิ่ง ใหม่ๆที่รับผิ ด ชอบอยู่ ณ ขณะนั้ น
เช่น การร่ างหนั งสือ ราชการ การฝึ กเป็น วิทยากร ในขณะที่ส่ วนตั วอยากทางานในด้า นกฎหมาย
เนื่อ งจากจบการศึก ษาด้ านกฎหมาย ซึ่ งมี ค วามคิ ดว่ าตนเองน่า จะทาประโยชน์ใ ห้เกิด ขึน้ ได้ ม า
กว่าหากได้เข้ าทางานที่เกี่ ยวกั บกฎหมาย ในขณะนัน้ ส.ป.ก. ก็ก าลัง อยู่ในช่ว งของการก่อ ตั้ งได้
1-2 ปี มีค วามต้อ งการบุค ลากรส าหรับส่ วนงานต่ างๆค่ อ นข้ างสูง ตนจึ งได้มี โอกาสมาพบกั บ
ท่าน ศ.ดร.ไชยยงค์ ชู ชาติ นั กวิ จัยผู้ เป็ นบิ ดาของการปฏิ รูปที่ดิ นและเป็ นเลขาธิก ารคนแรกของ
ส.ป.ก. จากนั้นตนก็ได้โอนย้ายมาอยู่กองนิตกิ ารของ ส.ป.ก.
ท่าน ศ.ดร.ไชยยงค์ ชู ชาติ ได้เขียนถึ งการปฏิ รูปที่ ดิน ไว้ อย่ างครบถ้ว นว่ า งาน
ปฏิ รูปที่ ดิน นั้ นไม่ใช่แ ค่ก ารจั ดที่ ดิ นให้เกษตรกรทากิ น แต่ ยัง หมายรวมถึ งการพั ฒ นาอาชี พและ
ส่งเสริม ด้านการขายสิน ค้าหรือ ผลผลิต และการพัฒ นาด้านสาธารณู ปโภคให้เกษตรกรสามารถ
อยู่ ในพื้ นได้อ ย่างยั่ งยื น กล่าวได้ว่ างานปฏิ รูปที่ ดิ นคื องานปฏิ รูปการเกษตร ด้ว ยเหตุน้ี ทาให้ ส.
ป.ก. มี บุค ลากรที่ จบมาจากหลากหลายสาขาวิ ชาทั้ ง กฎหมาย รัฐศาสตร์ บริ หาร ช่ าง วิศ วะฯ
ฯลฯ การทางานในพืน้ ที่ เจ้าหน้ าที่ก็จะมีความเชี่ยวชาญในแต่ ละเรื่ องแตกต่างกัน เป็ นต้นว่ า การ
เก็ บเงิ น และให้ เงิ น เป็ น หน้ า ที่ ข องการเงิ น แต่ ก ารทาสั ญ ญาเป็ น หน้ า ที่ ข องนิ ติ ก ร ด้ ว ยงานที่
แตกต่างกัน นี้ จึงจาเป็น ส าหรั บเจ้ าหน้ าที่ ทุก ท่าน ในการต้ อ งทางานให้ สอดคล้อ งประสานกั น
ตลอดเวลาและต้ องรั บรู้ง านของแต่ล ะส่ว นแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะเจ้ าหน้าที่ ปฏิรูปที่ ดินจั งหวั ดทุ ก
ท่านที่มี ค วามหลายในหน้ า ที่ อีก ทั้ งต้ อ งทางานร่ว มกับ ผู้ ว่าราชการจัง หวัด ในฐานะที่ท่า นเป็ น
คณะกรรมการของ ส.ป.ก. และเป็นเจ้าของพืน้ ที่ในจังหวัดนัน้ ๆด้วย
งานปฏิ รูปที่ ดิ น เกิ ด ขึน้ ครั้ งแรกในประเทศใต้ หวั น และได้ ด าเนิ น การให้ ประสบ
ความส าเร็จมาจนถึง ปั จจุ บัน จนเป็ น ต้น แบบให้แ ก่ หลายประเทศในเวลาต่อ มารวมถึ ง ประเทศ
ไทย พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่หัวท่ านนับเป็น พระบิ ด าในการปฏิรูปที่ ดิน พระองค์ทรงเล็ง เห็ น
ว่าการปฏิ รูปที่ดิ นเป็น วิธี หนึ่ งที่ ช่ว ยให้เกษตรกรมี ที่ดิ นทากิ น เป็น ของตนเองได้ พระองค์ จึง ทรง
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ให้ ก ารสนั บสนุ น งานปฏิ รูปที่ ดิ น โดยได้ พ ระราชทานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษั ต ริ ย์เพื่ อ เป็ น
จุดเริ่มต้นของการปฏิรูปที่ดนิ ในประเทศไทยในปี 2518
พระองค์ เป็น ผู้ ที่มี ทัศ นคติ ใ นการมองด้ านการปฏิ รูปที่ ดิน ตั้ ง แต่แ รกริเริ่ม แต่
ในขณะ ส.ป.ก. ยัง ขาดความเข้าใจในหลายส่ ว น ทาให้ ยัง มี ง านในหลายด้ า นที่ ส.ป.ก. ยัง ไม่
สามารถด าเนิ น การตามแนวทางที่ พ ระองค์ ทรงพระราชทานพระบรมราโชบายไว้ ได้ อย่ า ง
ครบถ้ว นแม้ ส.ป.ก.ได้ นอ้ มนาพระบรมราโชบายดั งกล่าวของพระองค์ท่านมาใช้เป็ นแนวทางใน
การดาเนินการแล้วก็ตาม ซึ่งประกอบไปด้วย
1. การแบ่งสรรที่ดนิ ให้แก่ เกษตรกรในขั้นต้ นควรให้ เป็น ไปตามเนื้อที่ เกษตรกร
ถือครองอยู่เดิมให้มากที่สุด ไม่ว่าจะโดยเจ้าของที่ดนิ เอง หรือโดยการเช่า ทั้งนี้ ภายในขอบเขต
ที่พระราชบัญญัตกิ ารปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 กาหนดไว้ พืน้ ที่อาจจะลดลงไป
บ้าง ตามสภาพภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นนัน้ ๆ
2. การจัดตัง้ ชุมชนที่อยู่อาศัย ควรให้เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกร
และให้สอดคล้องกับสภาพเดิมของท้องถิ่นนัน้ ๆ ให้มากที่สุด และจัดชุมชนให้อยู่เป็นกลุ่มก้อน
เพื่อความปลอดภัย และทาให้การลงทุนในด้ านการจั ดการสาธารณูปการ เช่น น้าสะอาด ไฟฟ้า
ฯลฯ ถูกลงด้วย
3. จัดระบบการรวมกลุ่มในระดับหมู่ บ้านรวมกัน เป็นสหกรณ์ในเขตปฏิ รูปที่ดนิ
และเชื่อมโยงไปถึงสหกรณ์ ในเมืองใหญ่ๆ เพื่อให้สหกรณ์สามารถดาเนินธุ รกิ จเพื่อ ประโยชน์
ของสมาชิกได้อย่างกว้างขวางโดยแท้จริง
4. การพัฒนาด้านต่างๆ รวมทั้งการจัดระบบชลประทาน คมนาคม และ
บริการสาธารณูปการต่ างๆ เมื่อดาเนินจัดหาให้แล้ว ต่อไปก็ให้สหกรณ์รับช่วงไปดาเนินการต่อ
และจัดการบารุงรักษาต่อไป โดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลค่อ ยๆ ถอนตัวออกได้เมื่อสหกรณ์มี
ประสิทธิภาพ พอเพียงที่จะรับช่วงต่อไป
5. ในระยะแรกจะต้องจัด ให้มี เจ้ าหน้า ที่ที่มี ความสามารถและเสียสละอยู่
ประจาเพื่อให้คาแนะนา ส่งเสริม แก่สหกรณ์โดยใกล้ชิด และจัดให้มีเจ้าหน้า ที่ระดับสูงจาก
ส่วนกลางออกไปตรวจการดูแลเยี่ ยมเยี ยน และให้คาแนะนาเป็ นการให้กาลัง ใจแก่เจ้าหน้า ที่โดย
สม่าเสมอ
6. การจัดที่ดนิ ทาการเกษตรกรจะต้องคานึงถึงการขยายตัวของประชากรใน
ท้องถิ่นในอนาคตด้วย ดังนัน้ ป่าไม้ชุมชนที่ดาริจะจัดสร้างขึ้ นอาจใช้เป็น ที่สารองสาหรั บการทา
มาหากินในอนาคตได้ดว้ ย
7. การปฏิรูปที่ดนิ ในแต่ละท้องที่ จะต้องเร่งดาเนินการให้เสร็จสิ้ นโดยเร็วใน
ระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี เพื่อให้เกษตรกรเห็นผลผลิตโดยไม่ชักช้า
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8. สาหรับเงินชดเชยค่าที่ ดินที่ ได้ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯพระราชทาน ซึ่ง
รัฐบาลจะต้องทูลเกล้าฯถวายตามกฎหมายของทรัพย์ สินส่วนพระมหากษัต ริย์นั้ นจะ
พระราชทานเป็นเงิน หมุน เวียนส าหรับการดาเนินงาน ของสหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิ นดังกล่าว
โดยจะทรงแต่งตัง้ คณะกรรมการที่ปรึก ษาส าหรับบริ หารเงิน ทุนนี้ขึ้น คณะหนึ่ง
9. มีพระราชประสงค์ให้ ผู้ที่เป็นผู้ เช่า ที่ดนิ ของทรัพ ย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริ ย์อ ยู่
เดิมได้ทากินในที่ดนิ นัน้ ไปตลอดชั้วลูกชั่วหลาน ตราบที่ยังยึดถืออาชี พ เกษตรกรรมอยู่แต่จะไม่
มีกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ นัน้
ในงานการปฏิรูปที่ดนิ สิ่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ทุกท่ านจะต้องรู้ก็คือกฎหมายการ
ปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม เพราะเมื่อมีกรณีโต้แย้ง ในพืน้ ที่ที่น ามาจัด ให้ เกษตรกร ท่านจะได้
สามารถอธิบายต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพืน้ ที่ นนั้ ๆถึง เหตุผ ลการนาพื้ นที่ดังกล่ าวมาจัดให้แก่
เกษตรกรได้ ซึ่งการปฏิรูปที่ดนิ โดยหลั กจะเกี่ ยวข้องกับ มาตรา 19 ใน พระราชบัญญัตกิ าร
ปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม จากนั้นได้มีการตอบข้อซักถามระหว่างผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมและ
วิทยากร สรุปประเด็นสาคัญได้ดังนี้
เรื่องหนี้สินของเกษตรกรที่ใกล้ จะขาดอายุความ สามารถยืดอายุความได้โดย
1) วิธีการในระยะต้น คือ ควรทาหนังสือยินยอมกันไว้ก่อนเพื่อให้อายุความจะได้ ไม่ขาดไป 2) ใน
ระยะยาวควรจัดให้มีก ารฝึกอบรมเพื่อสร้ างความเข้าใจระหว่างนิตกิ รกับเจ้ าหน้า ที่การเงิน
เพราะผู้ทาสัญญาคือนิตกิ ร ส่วนผู้เรียกเก็บเงินคือเจ้าหน้า ที่การเงิน วิธีการในส่วนของ ส.ป.ก.
หนองคาย คือ กลุ่มกฎหมายจะเข้าไปประนี ประนอมกั บลูกหนี้ เพื่อให้ได้เงินมาจ่ายหนี้ จะจ่าย
มากจ่ายน้อยขอให้มีการจ่ ายเกิดขึน้ เพื่อยื ดอายุความไม่ให้ขาดหรือสิน้ สุด
กรณีการซื้อที่ดนิ ของเอกชน เพื่อนามาจัดให้คนที่ขึ้น ทะเบี ยนไว้ แต่พนื้ ที่ตรง
นัน้ มีเกษตรกรรายเดิ มเช่ าพืน้ ที่อยู่ก่อนแล้ว หาก ส.ป.ก.ซื้อที่ดนิ ผืนนัน้ จะต้องจัดให้ผู้เช่า ราย
เดิม แล้วค่อยนามาจัดให้ผู้ที่ขึ้นทะเบี ยน เพราะการจัดที่ดนิ จะต้องไม่ ทาให้ผู้ เช่า เดิม เดือดร้อน ที่
สาคัญ ส.ป.ก.ไม่สามารถขับไล่ผู้เช่า รายเดิ มให้ออกจากพื้น ที่แล้วชดเชยความเดือนร้อนของผู้
เช่ารายเดิมด้วยการจ่ายเงิน การจ่ายเงินจะขัดกับหลักการปฏิรูปที่ ดินของ ส.ป.ก. ดังนัน้ สิ่งที่ ส.
ป.ก.สามารถทาได้คือ จัดแบ่งที่ให้เกษตรกรรายเดิ มก่อน ซึ่งแนวทางการปฏิบัตเิ ช่นนี้ ปฏิรูป
ที่ดนิ จังหวัด (ปทจ.) บางจังหวัดก็ได้ยึดเป็นแนวปฏิ บัตใิ นการจัด ที่ดนิ แก่เกษตรกรอยู่แล้ว และ
ควรจะมีการทาเช่นนี้ในทุกๆจังหวัด และจะได้นาเรื่องนี้ไปเสนอต่อคนรับผิ ดชอบในการจั ดซื้อ
ที่ดนิ ต่อไป
จากนั้นเป็นการนาเสนอกิ จกรรมที่ได้แ บ่งกลุ่ มกันเพื่อ ระดมความคิด ที่ได้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 องค์กรในฝันกับองค์กรที่ไม่ต้องการ
องค์กรที่อยากให้เป็น
อ ง ค์ ก ร ที่ ไม่ เป็ น ที่
ต้องการ
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• องค์กรที่ไม่มีการทุจริต
• ทาเพื่อเกษตรกร

คื อ อ งค์ ก รที่ ต รงข้ า ม
กับที่กล่าวมา

• ไม่ มี ระบบอุ ปถั ม ภ์ มี ก ารบริ หารงานอย่ า งเป็ น ธรรม เป็ น ระบบ
คุณธรรม
• วางคนให้ถูกต้องกับสายงาน ที่เหมาะสม
• การทางานร่ วมกั นแบบเครื อญาติ ไม่ ถื อยศ ถื อต าแหน่ง เป็ นใหญ่
เอาแต่ใจในการทางาน
• มีความสามัคคี
• เป็นที่ยอมรับของสังคม
• มีภารกิจที่ชัดเจน
ปรัชญาที่จะนามาใช้ ประพฤติ ปฏิ บัตใิ ห้เป็นองค์ก รในฝั น
พรหมวิหาร 4
อิทธิบาท 4 การปฏิบัตงิ านของบุคลากรในการทาให้ก ารทางานสมบู รณ์แ บบ
ศีล 5
สังคหวัต ถุ 4 ให้ความรู้ ความรัก ความปรารถนาดี (การทาบุญ ที่ถูก ต้องคือการปฏิบัติ
บูชา) พูดจาไพเราะ มีความสง่างามในการวางตัว การทาความดีเสมอต้นเสมอปลาย
วัฒนธรรม
เคารพระบบอาวุโส
บริ หารงานด้ว ยระบบประชาธิ ปไตย ที่ ประกอบด้ วยกาละ เพราะไม่ มี ระบบไหน ที่จะดี
ที่สุ ด เพราะว่ ากระทั่ง ระบบเผด็จการก็ไ ม่ใช่ ว่ าจะชั่ วหรือ ไม่ ดีเลย ทุ กอย่ างขึน้ อยู่ กั บกาละและ
การใช้ให้เกิดประโยชน์
กลุ่มที่ 2 ปัจจัยที่จะทาเพื่อให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า
การตรงต่อเวลา
ความรับผิดต่องานที่ทา
มีความปรารถนาดีต่อเกษตรกร
มีหัวใจบริการมีความจริงใจ ยิม้ แย้มแจ่มใสใจ
มีความซื่อสัตย์ สุจริต
มีความเสียสละ แต่อย่าทาจนถึงตัวเองต้องเดือดร้อน
มีน้าใจเอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่
มองประโยชน์ของส่วนร่วม
พัฒนาตนเอง มีความสนใจที่จะเรี ยนรู้เพิ่ มเติ มตลอดเวลา
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เอาใจเขามาใส่ใจเรา
มีความสามัคคี
เคารพผู้อาวุโส แต่หากเป็ นคนอาวุโ สที่ไม่ ดี(ติด เหล้ า โกงกิน) เราก็ ตอ้ งเลือกรับเอาสิ่ง ที่
ดีงามของเขา แต่ไม่ถลาตัวประพฤติปฏิ บัตใิ นสิ่ง ไม่ดขี องเขา
5 ส (สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สร้างนิสัย)
เรียนรู้ส่งิ ใหม่ๆ
ลดขั้นตอนในการทางาน
ประหยัดพลังงานและทรัพยากร
มีก ารอบรมเรียนรู้ เพิ่ มเติ ม อยู่ เสมอ เพราะความรู้มี อ ยู่ทั่วอยู่แ ล้ว สามารถไขว่ ค ว้าด้ ว ย
ตนเองได้ ต้องเป็นคนที่เลือกใช้ข้อมูลเพื่อประยุกต์ใช้ กับงานของเรา
คุณธรรม
เหมื อ นกลุ่ ม 1 ทุ ก ข้อ แต่ เพิ่ มเติม ในเรื่อ งของ ไตรลั ก ษณ์ ที่ทุก อย่ างมี เกิ ดมี ดั บ (ต้ อ ง
เข้าใจว่ า ทุกอย่าง (ลาภ ยศ สรรเสริญ ความทุกข์) มีเกิด ขึน้ ตัง้ /ดารงอยู่ระดับหนึ่ ง แล้ว ก็ดับไป
ก็จะทาให้ความทุกข์ไม่ เกิด)
กลุ่มที่ 3 กิจกรรมที่จะช่วยเผยแพร่หรือสร้างชื่อเสียงให้องค์กร
การประชาสัม พันธ์ ทางทีวี ในช่ว งเวลาที่ได้รับความนิยม มีค นดู ที่เป็น กลุ่ม เป้าหมาย ซึ่ ง
เป็นการยากด้านงบประมาณเพราะการประชาสัม พันธ์ ดัง กล่า วจะมีค่าใช้จ่ายที่ สูงมาก ดังนั้ นใน
ส่ ว นขอ ง ส.ป.ก.จั ง หวั ด สามารถใช้ สื่ อ ทางวิ ท ยุ หรื อ เครื อ ข่ า ยที่ อ ยู่ รอบๆโดยการสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ที่ใกล้ชิด เมื่อ โอกาสพบเจอกันตามช่วงเวลาและโอกาส
การทางานตามหน้ าที่ ให้ ประสบความส าเร็จและมี ประสิ ทธิ ภาพต้ องมีทัก ษะและความ
ทุ่มเทในการทางานด้ว ยศักยภาพที่ เป็น มืออาชีพ
เพิ่มกิ จกรรมที่ต อบสนองต่อความต้ องการของเกษตรกร ให้รวดเร็ วเป็น รูปธรรมทั้ งการ
ลงมือปฏิบัตดิ ้วยตนเองและประสานงาน
ยกย่อ งเชิ ดชู บุคลากรในหน่ว ยงานและเกษตรกรในพืน้ ที่ให้เป็น ที่ประจัก ษ์ แสดงความ
ปรารถนาดีต่อเขา ส่งเสริมเขา
คุณธรรม
ทางสายกลาง
อิทธิบาท 4 ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา (คิดไตร่ตรองในสิ่งที่ทา)
ศีล สมาธิ ปัญญา
จากนั้ นได้ มี ก ารทากิ จกรรมร่ วมกั น ชื่ อ กิ จกรรมสร้างคอนโด และ กิ จกรรม
สร้างบ้ าน สิ่ งที่ ได้ รับจากการทากิจกรรมและสามารถน าไปประยุ กต์ ใช้ กับการทางาน คื อ การ
ทางานครั้ งแรกอาจไม่ประสบความสาเร็จ แต่ข อให้เจ้าหน้ าที่ ทุก ท่านยึ ดเอาบทเรียนตรงนัน้ มา
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เป็ นประสบการณ์ อี ก ประเด็ นหนึ่ ง คื อ ในการทางานตั ว คนเดี ยวจะทาให้เกิด ความโดดเดี่ ยว
เมื่ อ ล้ ม เหลวก็ไ ม่ มี ที่ปรึก ษาหรือ คนช่ ว ยเหลื อ ต่ า งกับการทางานเป็ น กลุ่ ม เป็ น ที มที่ สามารถ
ระดมความรู้ ความคิ ด กั น ร่ว มกัน ได้ แต่ ก็ ต้ อ งไม่ลื ม ว่ าทุ ก คนจะต้อ งเปิ ด ใจและมี คุณ ธรรม มี
ความสามัคคี ผนึ กกาลังร่ วมกั น มี ปัญ หาก็ ช่วยกันแก้ มี ผิด พลาดก็ต้ องอภัยให้กั น และยอมรั บ
ฟังคนรอบข้าง การประสานงานและการทาความเข้าใจที่ ดีระหว่างกัน จึง เป็น เรื่อ งหนึ่ง ที่ส าคั ญ
มาก
• ในเวทีก ารเสวนาถ่ ายทอดประสบการณ์ ระหว่ าง นายกมล พุ ทธสุ วรรณ
นายณรงค์ ไวนิ ทรา (อดี ต ผู้ต รวจราชการ ส.ป.ก.) และ นายภิเศก ธนูรัตน์ (ผู้ เชี่ยวชาญ
ด้านพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ของเกษตรกรและสถาบัน เกษตรกร) เป็ นการเล่าถึงประสบการณ์ การ
ทางานในสมั ยก่ อ นว่ า มี ค วามยากล าบากกว่ าในปั จจุบัน นี้ ม าก เพราะในสมั ยนั้ นเทคโนโลยี
ต่ างๆ ทั้ งยานพาหนะและอุ ปกรณ์ เครื่อ งมื อ การทางานและการสื่ อ สารยั ง ค่ อ นข้ า งล้ าหลั ง
ประกอบกับ ส.ป.ก. ก าลั งอยู่ ในช่ว งของการกาลังสร้างรากฐาน เจ้าหน้า ที่ยังไม่มี ประสบการณ์
มากนัก ทุ กงานที่ ทาจึง ต้ องอาศั ยความมุ่ งมั่ น ความอดทนในการเรี ยนรู้ ทั้ง งานของตนเองที่
รับผิ ด ชอบอยู่ และงานของส่ ว น/ฝ่ ายอื่ น ๆ อี ก ทั้ง ต้ อ งพั ฒ นาตนเองให้ เข้ า ถึง องค์ค วามรู้ หรื อ
วิธีการใหม่ๆที่จะนามาใช้ ในการพัฒนางานขององค์กรอยู่ตลอดเวลา
• ข้อคิดที่ผู้เชี่ยวชาญ ภิเศก ธนูรัตน์ ฝากไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ รุ่นน้องทุกท่ าน
1.ทาทุกอย่างให้ดที ี่สุดอย่ ายอมแพ้
2.ตัง้ ใจให้แน่วแน่ที่จะทาแม้ บางครั้งสิ่ง ที่กาลัง จะทาไม่ ใช่สิ่งที่ต นเองถนัด
3.อย่าท้อถอยเมื่อรู้สกึ ความล้ม เหลว ให้คิดว่านั่นคือประสบการณ์
4.หาคนต้นแบบในการทางานเพื่อสร้ างแรงบันดาลใจให้กับตนเอง
5.ขยั นและเชื่ อ มั่น ว่ าตนเองทาได้ และต้อ งรับฟั งคนรอบข้ า งด้ วย(อย่ าปฏิ เสธ
การฟัง) ไม่ใช่เชื่อมั่นจนกลายเป็ นคนหยิ่งผยอง
6.ท างานอย่ า งมี ระบบแบบแผน รู้ จัก มองไปถึ ง เป้ า หมาย วิ ธี ก ารไปให้ ถึ ง
เป้าหมายและต้องมีการติดตามงานด้วย
7.ทางานด้วยความอดทน อดกลั้นและรักงาน
8.เต็ มใจให้ ข้อ มูล ทุก เวลา ทุก โอกาสที่ งานของท่ านจะเป็น ประโยชน์ กับองค์ ก ร
หรื อ หน่ ว ยงาน เป็ น แจกจ่ ายและเผยแพร่ง านหรื อ สิ่ งที่ ไ ด้ รับจากการทางาน
และสิ่ งที่ ต ามมาคื อ การยอมรั บค าวิ จารณ์ ที่เกิ ด จากงานของตนเองเพื่ อ การ
ปรับปรุงให้ดใี นอนาคต
• ข้อคิดที่อดีตผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. นายณรงค์ ไวนิทรา ฝากไว้ให้กับเจ้าหน้ าที่
รุ่นน้องทุกท่าน
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1.ให้ คิดว่ าการได้ งาน คื อ การได้รับโอกาส ขอให้รัก ทุ่ มเทและจริง ใจในสิ่ง ที่ทา
แม้จะเป็นสิ่งที่ไม่ชอบก็ควรเรี ยนรู้ที่จะรักมัน
2.เราต้องทางานให้ เสมอตัว อย่าให้ผลงานติดลบ คื อต้อ งทาให้ผ ลงานออกมาดี
ที่สุด
3.มีค วามมั่น ใจและกล้าที่ จะทาถ้ าเป็น สิ่ง ที่ถูก ต้องและพิสู จน์ไ ด้ การศึ กษาและ
เลื อ กใช้ ข้ อ มู ล ด้ ว ยเหตุ ผ ลและความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ในการ
ตัดสินใจทาสิ่งต่างๆ
4.อย่ ามัว เสียเวลาให้ เกิ ดการแตกหั กหรือ แตกร้าวระหว่ างการทางานเพราะทุ ก
อย่างมี เวลาและวาระ เมื่ อ มี เกิ ด ขึ้ น ก็ ต้ อ งมี ดั บหรื อ เปลี่ ยนแปลงไป จึ ง อย่ า
ปล่อยให้ส่งิ เหล่านี้เข้ามาเป็นอุปสรรคในการทางานของเรา
5.บุญ กรรมมีจริง เมื่ อ ทาอะไรไว้ จะได้ รับผลเสมอ และยิ่ง มีต าแหน่ง หน้า ที่ก าร
งานที่สูงกว่าคนอื่นก็ยิ่งต้องเพิ่มความระมัด ระวัง
จากการตอบข้อซักถามโดยวิทยากรถึงการแก้ ไขปั ญหาเมื่อ ได้รับงานที่ตัว
เจ้าหน้าที่เองรู้สึกไม่เห็นด้ว ยหรือไม่ เห็น ความจาเป็น หรือ ประโยชน์ ใดๆที่จะเกิด กับเกษตรกร
หรือองค์กร ในการทางานที่ได้รับมอบหมายดังกล่ าว แต่ผู้บังคับบัญชายังยืนยันและประสงค์จะ
ให้ทางานนัน้ ๆ สรุปวิธีการปฏิบัตติ นทาได้ดังนี้
1.เมื่อได้รับมอบหมายงาน
1.1 ให้รับงานมาและทาตามที่ผู้ บังคั บบัญ ชาต้องการก่อน
1.2 หาข้อบกพร่อง และเหตุผลที่ไม่ควรทาหรือทางานดังกล่าวต่อ
1.3 เขียนเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ว่าประเด็นข้อบกพร่องที่พบระหว่าง
การทางานนัน้ ควรได้รับการแก้ไขอย่างไร
โดยสรุปคือ เราไม่สามารถจะปฏิ เสธงานโดยตรงในเบือ้ งต้น ควรรับงานมา
ก่อนแล้วค่อยหาวิธีการที่เหมาระสมเพื่อหาข้อติเตี ยน ข้อเสีย หรือข้อบกพร่องของงาน เพื่อการ
นาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาให้ ท่านได้กลับไปคิดไตร่ต รองและพิจารณาว่าสมควรที่จะทางานนั้ นๆ
ต่อไปหรือไม่
2.กรณีเกิดเป็นข้อขัดแย้งควรมีการชี้แ จงเพื่อ ป้องกันการแตกหัก ในฐานะที่เป็น
เจ้าหน้าที่ผู้น้อยควรพยายามใช้หลัก ฐาน/เอกสาร/ข้อมูลที่ มี ในการชี้แจงต่อผู้บังคับบัญชาอย่ าง
มีเหตุผล ไม่เอาความคิดเห็นหรืออารมณ์ความขัดแย้งส่วนตัวมาใช้ในการชี้ แจงแก้ ไขปั ญหาหรือ
ข้อขัดแย้งที่เกิด
3.ให้คิดว่าปัญหาหรืออุปสรรคที่ เกิดขึน้ มี เป็น เรื่องสนุกและมีไว้แก้ ไข เมื่ อเรา
ก้าวผ่านหรือแก้ไขไปได้ดว้ ยดี ความสนุกและความสุขก็จะเกิดขึน้
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ในช่วงท้าย นายกมล พุทธสุวรรณ ได้สรุปว่า ในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
นัน้ ในเบือ้ งต้นเจ้าหน้าที่ จะต้องสร้างความรักต่องาน จากนั้นก็หาความรู้ให้มีความรอบรู้ในงาน
นัน้ ๆเพื่อจะริเริ่มประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัตงิ าน แล้วก็เรียบเรียงเป็นตัวงานให้ ได้ผลออกมาเป็น
รายงานที่สามารถเผยแพร่ประชาสัม พันธ์ง านของตนให้เป็น ที่ประจักษ์ต่อ ไป
กิจกรรมสุดท้ายในการฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นการให้ เจ้ าหน้ า ที่ทุก ท่านได้จัดทา
รูปเล่มบันทึกของตนเองถึงวิสัยทัศน์ และปณิธ านความตัง้ ในการทางานและในสิ่งที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมในครั้งนี้พร้อมกั บการน าไปประยุกต์ใ ช้ประพฤติปฏิ บัติ ในงานของตนเองต่อไป

...................................
ผู้บันทึกรายงาน

................................
ผู้ตรวจรายงาน
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สรุปรายงานการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่ งเสริมเกษตรกรสู่การพั ฒนาที่ยั่งยืน
ครั้งที่ 3-4
ระหว่างวันที่ 13 – 17 สิงหาคม 2557
ณ กระทิง คันทรี่ รีสอร์ท อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี และ
โรงแรมสามพราน ริเวอร์ ไซด์ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
************************
ผู้เข้าร่วม
คณะวิทยากรและผู้ทรงคุ ณวุฒิ
1. นายสุกิจ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เชียงราย
2. นายประสาร เมฆดา
สานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร
3. นางศศิธร วิเศษ
ผู้อานวยการกลุ่ มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จังหวัด
จันทบุรี
4. น.ส.ประวีณา อินทร์ยิม้
นักวิเคราะห์อาวุโสรั กษาการผู้อ านวยการส านักสนั บสนุ น
งานวิจัย
5. นายสมชาย สว่างจิตร
เจ้าหน้าที่ ประสานงานโครงการ สานักงานกองทุ นสนั บสนุน
การวิจัย
6. นายสุทิศ จิราวุฒิพงศ์
ผู้จัดการฝ่ายห้องพัก โรงแรมสามพราน ริเวอร์ ไซด์
นักพัฒนาเกษตรกรและหัวหน้ าโครงการสามพรานโมเดล
7. นายชฤธิพร เม้งเกร็ด
ที่ปรึกษาโรงแรมสามพราน ริเวอร์ ไซด์
นักวิชาการโครงการสามพรานโมเดล
8. นายวิชัย ประกอบทรั พย์ เกษตรกรผู้ผลิตผลไม้คุณภาพจังหวัด จันทบุ รี
9. นายสังเวียน เอกจีน เกษตรกรในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ โครงการสามพรานโมเดล
10. ดาบตารวจพรชัย สระทองหน เกษตรกรในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ โครงการสาม
พรานโมเดล
11. น.ส.อรุณี พุทธรักษา
เกษตรกรในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ โครงการสาม
พรานโมเดล
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. นางณัฐโสภิณ ตรีสุวรรณวัฒน์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ชานาญการ ส.ป.ก.ขอนแก่น
2. น.ส.จุฑาทิพย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา
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3. นางรัชดา เพชรรัตน์
4. นายกชพร กลิ่นบุญมา
5. นางวิภา สุขเอก

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นายปรเดช พุธจันทร์
น.ส.นิรชร พรัดภู่
น.ส.ประกายรุ่ง สายสุด
น.ส.วรัญญู บุญมาก
นายพิษณุ สารี
นางศิริพร อภิเดช
น.ส.วนารัตน์ คากล่อมใจ
น.ส.ยุพาวรรณ หนันลา
นายนิกร ไพลิน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ชานาญการ ส.ป.ก.ชุมพร
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.นครราชสีมา
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ชานาญการ ส.ป.ก.
นครศรีธรรมราช
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ชานาญการ ส.ป.ก.บุรีรัมย์
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ชานาญการ ส.ป.ก.
พระนครศรีอยุธยา
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.พิจิตร
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.
มหาสารคาม
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.ราชบุรี
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (พนักงานราชการ) ส.ป.ก.ลพบุรี
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.สกลนคร
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.สุโขทัย
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.หนองคาย
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ชานาญการ ส.ป.ก.อุทัยธานี
นักวิชาการปฏิรูปที่ดิ นช านาญการ ส.ป.ก.อุดรธานี
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.ยโสธร
นักวิชาการปฏิรูปที่ดิ นช านาญการ ส.ป.ก.ตรัง

7.
8.
9.
10.

คณะผู้รับผิดชอบ
นายวินัย เมฆดา
นางสาวดวงรัตน์ ชูสระคู
น.ส.ผกาวรรณ วันติ
นายวนพล บ่อน้าเชี่ยว

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่ และยุวเกษตรกร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดนิ ส.ป.ก.
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดนิ ส.ป.ก.

6. นายชิรภัทร์ พิเมย
7. น.ส.ลลิตา พาณิชกรกุล
8. น.ส.วิภาวี เปี่ยมศิริ
9. นายวิสุทธิศักดิ์ สาโรงแสง

วัตถุประสงค์
เป็ น การจั ด การเรียนการสอนในหน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 2: ความสามารถในการ
ส่งเสริมการประกอบอาชี พแก่เกษตรกรในแนวทางการพัฒ นาที่ยั่ง ยืน
1) ตระหนั ก รู้ค วามหลากหลายในเทคโนโลยี ด้านการเกษตรที่ เหมาะสม การ
ทาไร่นาสวนผสม การทาเกษตรอินทรี ย์ และเกษตรกรรมยั่ง ยืน ที่เหมาะกับภูมิสังคม
2) มีค วามสามารถในการแนะนาส่ง เสริ มให้เกษตรกรทาการเกษตรในที่ ดิน ส.
ป.ก. อย่างเหมาะตามภูมิสังคม
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3) มีความรู้และทักษะในการแนะน าและส่งเสริมการผลิต พืช/สัตว์เฉพาะทาง
เช่น ข้าว ผักอินทรีย์ ปลา
และหน่วยการเรียนที่ 3: ความสามารถในการส่งเสริมการรวมกลุ่ มและสร้าง
ความเข้มแข็ง
1) มีความรู้และเข้าใจรูปแบบต่างๆของการรวมกลุ่ม (กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชน สหกรณ์ ธุรกิจฐานสังคม Family Farming ฯลฯ) และนวัตกรรมกลุ่มต่างๆ
2) มีทักษะและความสามารถในการประสานความร่วมมือกั บหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อการจัดตัง้ และพัฒนากลุ่ มให้เข้ม แข็ง
นายสุกิ จ มาลัยรุ่งสกุล ได้ ให้แ นวทางและวัต ถุประสงค์ ในการศึ กษาดูง าน โดย
ให้ แบ่ งเจ้าหน้า ที่ ออกเป็ น 2 กลุ่ม ใหญ่ และในแต่ ล ะกลุ่ มใหญ่ จะประกอบไปด้ ว ย 3 กลุ่ม ย่ อ ย
คือ กลุ่ ม ถาม กลุ่ ม จดบั น ทึ ก และกลุ่ ม สนั บสนุ น โดยปกติ ก ารไปศึ ก ษาดู ง านนั้ น คณะผู้ จัด
โครงการจะเลื อ กสถานที่ ศึ ก ษาดู ง านโดยพิ จารณาจากกลุ่ม เป้ าหมายและวั ตถุ ประสงค์ ข อง
การไปศึ ก ษาดู ง าน ส าหรั บ การจะไปศึ ก ษาดู ง านในการฝึ ก อบรม ครั้ ง ที่ 3 - 4 นี้ สิ่ ง ที่
เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ รับจะอยู่ ในกรอบคิดของประเด็ นเหล่านี้ คือ
• ตาแหน่งของกลุ่มเครือข่ายโซ่อุปทานสินค้ าเกษตร : ต้นน้า กลางน้า ปลาย
น้า
• แนวคิดที่ทาให้กลุ่มเครือข่ายประสบความสาเร็ จ
• ปัจจัยที่(สิ่งที่สง่ ผลกระทบ)ทาให้ก ลุ่มเครือข่ ายประสบความส าเร็จหรือไม่
ประสบความสาเร็จ
• การบริหารจัดการของกลุ่มเครือข่ าย
• การนาสิ่งที่ได้รับจากการศึก ษาดูงานไปประยุก ต์ใช้ใ นงานประจาของ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
และสิ่ ง ที่ ไ ด้ รับ จากการศึ ก ษาดู ง านในครั้ ง นี้ ก็ คื อ ตั ว อ ย่ า งความต้ อ งการของเกษตรกรที่
เจ้ าหน้ าที่ ส ามารถจะน ามาพั ฒ นาโจทย์ ก ารเขี ยนโครงงาน Project-Based Learning (PBL) ใน
การที่จะสะท้อนความต้องการจริงๆของเกษตรกรในพืน้ ที่
นายประสาร เมฆด า ได้ ก ล่าวว่า ปั จจุบัน ได้ มี ปัญ หาต่ างๆเกิ ดขึ้ น มากมายใน
ภาคเกษตรซึ่ งเป็ นผลมาจากทั้ง นโยบายรั ฐบาล ภัยธรรมชาติแ ละจากพฤติ กรรมของเกษตรกร
เอง จึ ง ต้อ งอาศั ยเจ้าหน้ า ที่นั ก ส่ งเสริ มในการเข้าไปส่ งเสริ ม และพั ฒ นาเกษตรกรในพื้ นที่ นั้ น ๆ
ส่วนใหญ่ การพั ฒนาที่เข้ าไปสู่ เกษตรกรจะอยู่ในรูปแบบของการจัด โครงการเพื่อให้องค์ความรู้ ที่
จาเป็ น ซึ่ งก่อ นจะมีการจัด ทาโครงการเพื่อ ขออนุมัติ งบสนับสนุน ทั้ง ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ หรื อ
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องค์ ค วามรู้ เจ้ าหน้ าที่ ทุกท่ านจะต้ องมี ข้ อมู ลเชิ งพื้ นที่ ที่เพี ยงพอเพื่ อใช้ ในการตั ดสิ นใจด าเนิ นการ
โดยเฉพาะข้อมูลเชิงตัวเลขที่ควรเก็ บไว้ เป็ นสถิติ (การเก็บรวมรวมหลายข้ อมู ลไว้ด้ วยกัน อย่ างเป็ น
ระบบ) และข้ อมู ล เหล่ านี้ ค วรจะถู ก เก็ บอย่ า งต่ อ เนื่ องด้ วยจิ ต สานึ กและความรั บผิ ด ชอบของ
เจ้าหน้ าที่ ในขณะเดียวกั น เจ้าหน้า ที่ก็ ตอ้ งมีค วามระมั ด ระวัง ในการได้ม าซึ่ งข้ อมู ล เพราะจาก
ประสบการณ์ ของตนที่มี นั้ น ทาให้ เห็น ว่ าเกษตรกรแต่ ล ะพื้ นที่ หรือ ภูมิ ภ าคมีค วามแตกต่ างกั น
อาจด้านเศรษฐกิจ สั งคมและวัฒ นธรรม การทางานร่ วมกับเกษตรกรจึ งเป็ นไปด้ วยความยาก
ง่ายแตกต่า งกัน แต่ อ ย่ างไรก็ ดี สิ่ง ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ดคื อ เจ้าหน้ าที่ ทุก ท่านควรใช้ ค วามจริง ใจและ
ความซื่อสัตย์ในการทางานเพื่อเกษตรกรให้เขาสามารถพึ่งพาและอยู่ ได้ดว้ ยตนเอง
นายสุ กิ จ มาลั ยรุ่ งสกุ ล ได้ ก ล่ า วว่ า โครงการที่ เจ้ า หน้ าที่ ไ ด้ เขี ยนไว้ ค นละ 1
หน้ากระดาษ A4 ระหว่างการจัด การฝึกอบรมโครงการฯ ครั้ง ที่ 1 เมื่อวั นที่ 15 – 17 กรกฎาคม
2557 ผ่านมา ถือ เป็น โครงการประเภทโครงการพัฒ นา ยังไม่นับเป็น โครงการวิ จัย แต่โ ครงการ
พัฒ นาที่ เจ้ า หน้ า ที่ ได้ เขี ยนขึ้ น มานี้ สามารถที่ จะพั ฒ นาไปเป็ น โครงการวิ จัยได้ ซึ่ ง ดาเนิ น การ
โครงการพัฒ นาหรื อโครงการวิ จัยก็ดี จะต้อ งอาศั ยเจ้าหน้ าที่ ในบทบาทของนั ก ส่ง เสริ มที่ ดี โดย
งานส่ง เสริ มนี้ ถือเป็น งานสัง คมสงเคราะห์ หรื ออาจเปรี ยบเทียบได้ ดัง เช่น ผู้เป็นแม่ดู แลลูก เริ่ ม
ตัง้ แต่ ก ารให้ กาเนิ ดลู ก คือ การเป็ นผู้ ส ร้างพร้อ มฝึก ฝนให้ลู ก เดิ นได้ มีก ารชี้ แนะเส้น ทางเดิน ให้
ลูกพร้อมกับให้กาลังใจและส่งเสริมลู ก ช่ วยดึ งและชัก จูงให้ ลูก ไม่หลุ ดจากเป้ าหมายจนสามารถ
ไปถึง เป้ า หมายและประสบความส าเร็จ พร้ อ มกั บชื่ นชมและยิ นดี กั บความส าเร็ จของลูก ด้ ว ย
ความรัก และความจริง ใจ อย่างไรก็ดี เจ้าหน้า ทีนั กส่ งเสริ มก็ ควรจะมองที่ศั กยภาพของตนด้ว ย
ว่าสามารถทาหน้า ที่ไ ด้ ม ากน้ อ ยแค่ ไ หน อ าจไม่ ต้ อ งบิ น สู ง ให้ ส ู ง ยิ่ ง อย่ า งใครเขา จงบิ น
เอ า เท่ า ที ่ เรา จะบิ น ไหว ท่ า ที ่ บิ น ไม่จาเป็ น ต้อ งเหมื อนใคร แค่ บิน ไปให้ ถึ งฝั น เท่านั้ น พอ
ศั ก ยภาพการเป็ น ผู้ น าเป็ น คุ ณ สมบั ติ อ ย่ า งหนึ่ งของนั ก ส่ ง เสริ ม ซึ่ ง การวั ด ความเป็ น ผู้ น านั้ น
จะต้อ งมุ่ งผลผลิ ต ที่มี ผ ลลั พธ์ การทางานหรื อ การตั ดสิ น ใจทุก อย่างจะต้ องทาบนพื้ น ฐานของ
เหตุแ ละผลด้ วยข้ อ มูล ที่ เพี ยงพอ มี ก ารทา SWOT เพื่อ วิ เคราะห์ ข้อ ดี ข้อ เสีย ในการสร้ า งการ
พัฒ นาในพื้ นที่ ก็ จะต้ องมี ข้ อ มูล ที่ เพี ยงพอในการด าเนิ น การทั้ ง ข้ อ มูล พื้ น ที่ เกษตรกร อาชี พ
ผลผลิตในพืน้ ที่และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิ จที่ เปลี่ยนแปลง
นางศศิธร วิเศษ ได้ กล่าวถึง กลยุทธ์การส่ง เสริม และพั ฒนากลุ่ มอย่ างยั่ง ยืนว่ า
ปัญ หาอย่ างหนึ่ง ที่เจ้าหน้า ที่ รัฐ ทุก ท่ านประสบคื อ การต้อ งทางานตามแผนตามนโยบายให้ ไ ด้
จานวนเป้ า หมายตามตั วชี้ วั ด ที่ก าหนดไว้ ซึ่ งการทางานในรูปแบบนี้ จะเน้ น แต่ เพี ยงเป้ าหมาย
และตั วชี้ วัด เป็น ส าคั ญ ทาให้ การพั ฒนาเกษตรกรให้ ยั่ง ยืน อย่ างมี ประสิ ทธิภ าพไม่ เกิด ขึน้ อย่าง
แท้ จริ ง กลยุ ทธ์ ก ารทางานพั ฒ นาที่ ตนได้ ทาอยู่ ในปั จจุ บัน คื อ การเริ่ม จากตนเ องก่ อ น เมื่ อ
ตนเองรู้แ ละเข้ า ใจด้ ว ยความมี จิต ส านึ ก ก็ จะสามารถถ่ ายทอดหรื อ ประสานได้ ในการสร้ า ง
จิตส านึ กให้ กับตนเองให้รักและเข้ าใจในงาน หลั กการทรงงาน 23 ประการของพระบาทสมเด็ จ
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พระเจ้าอยู่ หัวคื อหลั กคิด ที่ดี มาก ในการนามาประพฤติปฏิบัติ งานให้มีค วามสุข การทางานไม่ใช่
เพียงหวัง ร่ารวยเพราะความร่ ารวยนัน้ แท้ จริ งอยู่ที่ตัว เรา ถ้ าเราพอใจและพอเพี ยงทั้ง ความสุ ข
และเงิ น ทองที่ เรามี ก็ ถื อว่ า เราร่ ารวยแล้ ว หากเกิด ความท้ อ แท้ มองปั ญ หาแก้ ปัญ หาในการ
ทางานไม่ ได้ ให้เจ้ าหน้ าที่ทุกท่านกลับไปมองที่เป้ าหมายหรือ วัตถุ ประสงค์ ของงานที่เจ้ าหน้ าที่ได้
ตัง้ ไว้ ภายใต้ วิสัยทัศ น์และภารกิจขององค์กร/หน่ วยงาน อย่ายึดติ ดกั บตัว ชี้วัด ตามแผนจนมาก
เกินไป เพราะว่าตัวชี้วัดจริงๆของเจ้าหน้า ที่ คือ ความพึงพอใจของเกษตรกร
การทางานตามนโยบายและแผนประจาปี ของหน่ว ยงานนั้ นเป็ น สิ่ง ที่หลี กเลี่ ยง
ไม่ ได้ แต่ เจ้าหน้ า ที่ส ามารถก าหนดวิ ธี ก ารทางานได้ ด้ ว ยตนเองว่ า จะทาให้ได้ เป้ า หมายตาม
ตัวชี้ วัด ได้อ ย่างไร ต้องอย่ าลืม ความจริงที่ ว่าเกษตรกรไม่ สามารถหยุดการทาการเกษตรดั งเช่ น
แผนงบประมาณราชการที่อ าจหยุ ดการสนั บสนุ นหรือ สนั บสนุน ได้ บ้างไม่ ได้ บ้าง เจ้าหน้ าที่ ทุก
ท่านจึ งอย่ายึด ติ ดเพียงกั บงบประมาณที่ ได้ รับมา ต้ อ งใช้ ก ระบวนการบริ หารจัด การและการมี
ส่วนร่ว มเข้ ามาช่ว ย บวกกับการที่ตัว เจ้าหน้ าที่ ตอ้ งสามารถเป็ นผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงให้เกิ ดขึ้ น
ให้ได้ เมื่อ รับภารกิ จงานตามแผนงบประจาปี ม าแล้ ว ขั้น ตอนสาคัญ คื อการกาหนดแผนปฏิ บัติ
การ ในขั้ น ตอนนี้ เจ้ า หน้ า ที่ทุก ท่ านจะสามารถสอดแทรกหรื อ เติม กระบวนการทางานซึ่ งเป็ น
ส่ ว นที่ ตั ว เจ้ า หน้ า ที่ เอ งต้ อ งการจะทาเสริ ม หรือ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาเกษตรกรเป็ น ไป
อย่างมีประสิทธิ ภาพ สิ่ งสาคัญ อย่ างหนึ่ง ในการพั ฒนาเกษตรกรคือ การมองให้ เห็น ปัญ หาของ
เกษตรกร ซึ่งปัญหาของเกษตรกรที่พบได้แก่
1.ไม่มีอานาจต่อรองด้านการตลาด
2.ยังวิ่งหาราคาการจาหน่า ยแบบดั้ง เดิม
3.ปลูกพืชเพื่อเน้นปริมาณ มากกว่า เน้นคุณภาพ
4.ไม่รู้ความต้องการของพืช
5.ต้นทุนผลผลิตสูง
6.เกิดภาวการณ์ขาดทุนเป็นหนี้สิ นซ้าซ้อน
จะเห็น ได้ ว่าการเข้าไปส่ง เสริ มเกษตรกร นอกจากจะส่ง เสริ มให้เข้ มแข็ง ในด้าน
การผลิต แล้ว จะต้องส่งเสริม ด้านการตลาดด้ วย ไม่ค วรปล่อ ยให้ เกษตรกรต้อ งรอการบิด เบือ น
ตลาดโดยรัฐบาลเพราะปัญหาจะเกิด ตามมามากมายดัง ที่เห็นในปั จจุ บัน
การเข้ า ไปส่ ง เสริ ม หรื อ พั ฒ นาเกษตรกรนั้ น จะท าได้ ผ ลดี หรื อ ไม่ ขึ้ น อยู่ กั บ
เจ้ าหน้ าที่ ว่ า ท่ า นเอ งรั บ รู้ ค วามต้ อ งการที่ แ ท้ จริ ง ของเกษตรกรมากแค่ ไ หน เพื่ อ จะเข้ า ไป
ส่งเสริ มให้ในส่ว นนั้ น ประเด็ นนั้ นได้อ ย่างถู กต้ อง สาหรั บวิ ธีก ารที่จะทาให้ เข้ าถึ งความต้ องการ
ของเกษตรกรคือ การเปิดเวทีให้ เกษตรกรได้เล่าเรื่ องราว สิ่ งที่เขาประสบในการทาอาชีพเกษตร
ของเขา เจ้าหน้ าที่ จะต้อ งเป็น ผู้ถ อดบทเรี ยนให้ ได้ข้ อ สรุ ปของการที่ จะไปส่ งเสริ มพั ฒ นา กล่าว
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ได้ว่าการมี ส่วนร่วมของเกษตรกรเป็ นสิ่ง ที่จาเป็นและส าคัญ มากในงานพัฒ นา และเมื่ อสามารถ
พัฒ นาเกษตรกรได้แ ล้ ว จะต้อ งมี การพั ฒ นาเขาต่ อ ไปอี ก ให้ ส ามารถเป็ นผู้ ถ่ า ยทอดหรือ เป็ น
วิทยากรให้แ ก่เกษตรกรรายอื่น ๆได้ เช่ นนี้ แล้ว เจ้าหน้ าที่ก็ จะได้ต้ นแบบเกษตรกรที่ เป็ นเครื่อ งมื อ
อย่ างดี ในการขยายผลไปยั งเกษตรกรรายอื่ นๆหรือ กลุ่ มอื่ น ๆ จากการที่ เจ้ าหน้ าที่ เริ่ ม ต้น ด้ ว ย
การต้ อ งไปตามหาเกษตรกรให้ ได้ ตามเป้ าหมายและตัว ชี้ วัด จะกลายเป็ น ว่าเกษตรกรมี ความ
ตัง้ ใจและอยากเข้ ามาร่ว มกั บเจ้าหน้า ที่แ ทน นายวิ ชัย ประกอบทรัพ ย์ ถือ เป็น เครื่ องมือ ที่ดี มาก
ในการขยายผลการผลิต ผลไม้ คุ ณ ภาพไปสู่ เกษตรกรชาวสวนรายอื่ น ๆของอ าเภอเขาคิช ฌกู ฏ
จังหวัดจันทบุรี
นายวิชั ย ประกอบทรัพ ย์ กล่ าวว่า ตนภูมิ ใจและรั กในอาชีพ เกษตร เชื่อ ว่าการ
จะเข้ าไปส่งเสริม เกษตรกรให้เกิ ดการพัฒ นาได้นั้ น ต้องทาให้เขามองหรือมี ทัศนคติ ที่ดี ตอ่ อาชี พ
เกษตร ให้ มีค วามรัก ในอาชีพ ข้อ คิด ที่อ ยากฝากให้กั บผู้ นางานส่ งเสริม คือ การให้ หรื อการบอก
เฉพาะวิธี ก าร คื อ แค่ ก ารสร้างภาพเท่านั้ น วิ ธีก ารในการทาหน้ าที่ นั ก ส่ง เสริ มที่ แ ท้จริ งคื อ เริ่ ม
ด้ว ยการน าเสนอข้ อมู ล ที่เป็น ข้อ มู ลประจั กษ์ แก่ เกษตรกร เช่ น การน าแผนธุ รกิ จไปถ่า ยทอดให้
เกษตรกรเห็น ตลาดและรายได้ ที่จะเกิ ด อาจเป็น การเพิ่ มเทคโนโลยี และการจั ดการการผลิ ตที่ มี
ประสิ ทธิภ าพเข้ าไปในกระบวนการผลิ ต จากนั้น จึงค่ อยๆนาวิธี การฝึกปฏิบัติ และองค์ ความรู้เข้ า
ไปส่ ง เสริ ม และต้ อ งมี ก ารติ ด ตามสนั บสนุ น ให้ เกษตรกรอยู่ ไ ด้ อ ย่ างยั่ ง ยื น ในส่ ว นของศู น ย์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวสวนผลไม้ คุณภาพ ได้ก่อ ตัง้ มาตัง้ แต่ 2550 เป็ นการสร้างเครือ ข่ายผู้ผลิ ต
ภายใต้ คิ ช ฌกู ฏ โมเดล ตามแนวทางของสหกรณ์ เบื้ อ งต้ น ศู น ย์ ฯ นี้ เกิ ด จากงานวิ ช าการ
(โครงการวิ จัย) แล้ว ขยายผลโดยเกษตรกรที่อ ยู่ ในศู น ย์ไปยั งเกษตรกรรายอื่น ๆในพื้ น ที่ จนเกิ ด
เป็นเครือข่ายที่มีหลายกลุ่ มและแต่ละกลุ่ม จะมีส มาชิก ไม่ม ากกว่า 20 คน
จากนั้ น ได้ มีก ารแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้แ ละกล่าวถึง คิ ชฌกู ฏ โมเดลว่ า เป็ นการใช้
กระบวนการพัฒ นาสหกรณ์ ไปสู่ค วามยั่ง ยืนตามหลัก การที่แ ท้จริงของสหกรณ์ เน้ นการทาเพื่ อ
สมาชิกและรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ คือ
1.ไม่ได้จ่ายเงินกู้แก่เกษตรกร
2.เน้นหาปัจจัยการผลิต ราคาถูกกว่า
3.ไม่ รับซื้อ ผลผลิ ต ของเกษตรกรเพี ยงเพราะหวั ง ผลกาไร แต่รับซื้ อ เพื่ อ การ
รวบรวมสินค้า
4.สร้างความศรัทธาและความเชื่อที่ถูกต้องแก่เกษตรกรและเจ้าหน้า ที่
แท้ จริง แล้ ว คิช ฌกูฏ โมเดล เป็ น โมเดลที่ใช้ในการผลิต คนให้ เข้ มแข็ง การผลิ ต
คนหรื อสร้ างคนนัน้ ต้ องเริ่ม จากการเปิดเวทีให้เขาได้แ สดงความคิดเห็ นและมีสว่ นร่ว ม ในขณะที่
นัก ส่ง เสริ มคอยทาหน้า ที่ถ อดบทเรี ยนให้ ได้ข้ อ สรุ ปว่ าเกษตรกรขาดด้านใด และคอยช่ว ยเสริ ม
ในด้านนัน้ ให้ หากขาดในส่วนของกระบวนการผลิตก็ต้ องจัด การฝึ กอบรม เชิ ญนักวิ ชาการมาให้
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องค์ ความรู้หรือการพาไปศึก ษาดู งานแล้ว กลั บมาถอดบทเรียน หากขาดในส่ว นของการบริ หาร
จัด การก็น าหลัก การของสหกรณ์ เข้ามาช่ว ย ซึ่ง จะน าไปสู่ การรวมกลุ่ มและการสร้างเครือ ข่าย
ให้ประสบความสาเร็จต่อ ไป
นายชฤทธิพร เม้ง เกร็ ด ได้ นาเสนอ กิจกรรมโรงแรมสามพราน ริ เวอร์ ไซด์ กั บ
การสร้า งเครือ ข่ า ยเกษตรอิ น ทรีย์ ภายใต้ โ ครงการสามพรานโมเดลว่ า เป็ น การตั้ ง มู ล นิ ธิ
สัง คมสุข ใจ โดยโรงแรมสามพราน ริ เวอร์ ไซด์ ภายใต้ ก ารสนั บสนุ นของภาคี เครือ ข่ายทั้ ง ที่
เป็น ภาคราชการและภาคเอกชน การส่ งเสริม การทาเกษตรอิน ทรีย์ของโรงแรมสามพราน ริ
เวอร์ ไซด์ นั้ น เกิ ด จากการที่ ทางโรงแรมมี ความต้อ งการจะน าผลผลิ ต ปลอดภั ยมาบริ ก าร
ให้แก่ ลูกค้ าและบุคลากรของโรงแรม เพราะพื ชผักผลไม้ ที่นามาใช้ถู กซือ้ จากท้องตลาดที่ไม่ รู้
กระบวนการการผลิ ต ทาให้ ข าดความมั่ น ใจในการบริ โ ภค และเป็ น ที่ รู้กั น ดี ก ว่ า จั ง หวั ด
นครปฐมได้ ขึน้ ชื่ อ ว่าเป็ น จัง หวัด ที่ ใช้ ส ารเคมี มากที่สุ ด ในประเทศไทย เช่ น นี้แ ล้ วแนวคิ ด ว่ า
การจะทาอ าเภอสามพรานและพื้ น ที่ จัง หวั ด นครปฐมให้ เป็ น พื้ น ที่ เกษตรกรอิ นทรี ย์อ ย่ า ง
ยั่งยื นจึ งเกิด ขึน้ ภายใต้ชื่ อโครงการ สามพรานโมเดล โซ่ อุปทานสิ นค้ าเกษตรอิน ทรี ย์จะถู ก
ทาให้ สั้ น ลงเพื่ อ สร้างการค้ า ที่ เป็ น ธรรมแก่ เกษตรกรและผู้ บริ โภค กลยุ ทธ์ วิ ธี ก ารที่ ทาง
โรงแรมทาอยู่ คื อ การลงมื อ ทาแปลงเกษตรอิ น ทรี ย์ตั ว อย่ า งด้ ว ยตนเอง ซึ่ ง สวนเกษตร
อิน ทรี ย์ที่ทดลองทานั้ น มีก ารปลู กทั้ งพื ชผั ก ผลไม้ และข้าว บนพื้ น ที่ประมาณ 30 ไร่ โดยมี
ทีม งานภายใต้ ก ารน าของ นายอรุ ษ นวราช ผู้บริ หารโรงแรมสามพราน ริ เวอร์ไซด์ เข้ าไป
เปิ ด เวที พู ด คุ ยกั บเกษตรกรให้ เข้ าใจและเห็ น ความจาเป็ น ของเกษตรอิ น ทรีย์ โดยการจั ด
ฝึก อบรมให้ แ ก่ เกษตรกรผู้ ส นใจ และจะคั ด เลื อ กเกษตรกรผู้ ที่มี ค วามตั้ งใจและต้ อ งการ
เปลี่ ยนวิถี ก ารปลู กแบบเดิ มเข้ าสู่ การทาเกษตรกรอิน ทรี ย์ เมื่อ ได้ กลุ่ ม คนเป้าหมายแล้ ว ทาง
ทีม งานก็ จะเข้ าไปส่ง เสริ ม วิ ธีก ารผลิ ต ตลอดจนหาตลาดรองรับสิ น ค้ าอิ น ทรี ย์ที่เกษตรกร
ผลิต ได้ ตลาดพืช ผัก อินทรีย์ที่ส าคัญ คื อ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ ไซด์ ที่มี ความต้องการผั ก
ในปริ มาณสูง อี กทั้ ง ผัก อี กส่ วนหนึ่ง จะถู กส่ งไปขายที่ ตลาดสุ ขใจ เป็น ตลาดนัด ทุก วั นหยุ ด
เสาร์ -อาทิ ตย์ และเป็น การค้าขายระหว่างผู้ผลิ ตและผู้ บริโภคโดยตรง เป็น การลดโซ่อุปทาน
ให้สนั้ ลง ทั้ งผู้ผ ลิตและผู้ บริโภคได้ รับประโยชน์ร่วมกัน ส่ว นโรงแรมสามพราน ริเวอร์ ไซด์ ก็
จะได้ ประโยชน์ ใ นส่ ว นของการท่ อ งเที่ ยวที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ยวเข้ามาจั บจ่ ายใช้ ส อยในโรงแรม
เพิ่ ม ขึน้ ในขณะนี้ ผู้ บริ หารโรงแรมสามพราน ริ เวอร์ ไซด์ ได้ พ ยายามส่ ง เสริม เรื่อ งเกษตร
อิ น ทรี ย์ แ ละการน าผลิ ต ผลอิ น ทรี ย์ ม าใช้ ใ นธุ ร กิ จโรงแรมขยายไปสู่ โ รงแรมอื่ น ๆใน
กรุง เทพมหานครและในพืน้ ที่ภ าคใต้ ในอนาคตอัน ใกล้ เชื่ อว่าความต้อ งการผลผลิต อิน ทรี ย์
จะเพิ่มขึน้ เป็นอย่างมาก
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จากการด าเนิน งานที่ ผ่ านมาพบว่า มี เกษตรกรจานวนมากที่ สนใจเรื่อ งการทา
เกษตรอิ น ทรีย์ แต่ มี เกษตรจานวนไม่ มากที่ ก ล้าตั ด สิ นใจเข้ าสู่ เกษตรอิ นทรี ย์อ ย่างเต็ ม ตั ว
เพราะเกษตรกรยั ง กลั ว ว่าผลผลิ ตที่ ได้ จะได้ไม่เต็ม ที่ และมองว่ าการทาเกษตรอิ น ทรี ย์เป็ น
เรื่องยุ่งยากซับซ้ อน แต่ หากเป็น เกษตรกรที่ เข้าใจเขาจะมองว่าเกษตรอิ นทรี ย์ที่แ ท้จริงคื อวิ ถี
การทาการเกษตรที่ เราทากัน มาตั้ ง แต่ ค รั้ งบรรพบุ รุษของเรา อย่างไรก็ดี ก ารส่ งเสริ ม เรื่ อ ง
เกษตรอิน ทรีย์ตอ้ งเริ่ มจากที่ต นเองก่ อน ซึ่ง ทางโรงแรมสามพราน ริเวอร์ ไซด์ ก็ ได้มี การจั ด
ฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้รวมถึ ง การฝึ ก ปฏิ บัติ แ ก่ บุค ลากรของโรงแรมให้ เข้ า ใจในเรื่ อ งเกษตร
อิ น ทรี ย์ ผู้ ที่ เป็ น พ่ อ ครั ว ประกอ บอ าหารของโรงแรมก็ ไ ด้ มี ก ารปรั บตั ว และประยุ ก ต์
เมนู อาหารของโรงแรม ตามชนิ ดผั กที่ ได้ รับจากเกษตรกร เป็ นการให้พ่ อครัว ได้รังสรรค์ เมนู
ใหม่ๆ และท้ าทายอยู่ ตลอดเวลา ความต้อ งการผั ก ของโรงแรมสามพราน ริเวอร์ ไซด์ ได้
เพิ่ม ขึ้ นเรื่อ ยๆ ซึ่ งในตอนนี้ อยู่ ที่ประมาณ 4 ตั น/เดือ น ทาให้ต้ องมี การส่ งเสริ มเกษตรกรให้
หันมาปลูกพืชผักอินทรีย์อย่ างต่อเนื่องและเป็น รูปธรรม
นายสุ กิ จ มาลั ยรุ่ง สกุ ล ได้ ก ล่ าวถึ ง การเตรี ยมรวบรวมข้ อมู ล เพื่ อ จั ดทาร่ า ง
โครงงาน PBL ว่ าการทาโครงงาน PBL ไม่ ใช่ เป็น งานใหม่ แต่ เป็น งานปกติ ของเจ้าหน้ าที่ทุก ท่าน
ในร่างโครงการจะประกอบไปด้วยข้อ มูลดังนี้
1. มิติ เศรษฐกิ จ ที่ เป็ น รายได้ ข องเกษตรกรทั้ ง จากภาคเกษตรและนอกภาค
เกษตร
2. มิติสังคม กลุ่มอาชีพ เครือข่าย
3. มิติวัฒนธรรม กลุ่มคน/ชนเผ่า ที่อาศัยอยู่ในพืน้ ที่
4. มิติส่งิ แวดล้อม การใช้สารเคมี สภาวะแวดล้อม
ข้อ มู ล เหล่ านี้ จะได้ จากการทบทวน Social mapping ที่ เป็ น ข้ อ มู ล ต้ น ทุ น จาก
การทางานของเจ้ าหน้ าที่ เป็ นข้ อ มู ลเดิม ที่ มี อยู่ แ ล้ว ทั้ งข้ อ มู ลเกษตรกร พื้ น ที่ รายได้ รายจ่ า ย
เมื่อ นาข้ อมู ลเหล่านี้ มารวมกัน แล้ว วิเคราะห์อ อกมาจะทาให้ ได้ กรอบทิ ศทางการดาเนิน งาน
การด าเนิน งานจะเป็น การนากลุ่ ม หรื อหมู่ บ้านเป้าหมายที่ เจ้ าหน้ าที่ แต่ ล ะท่ านจะนามาเขี ยนใน
โครงงาน PBL โดยก าหนดกลุ่ มเป้ าหมายเชิง ปริม าณ 10 คน ระยะเวลาด าเนิ น การ 10 เดื อ น
วิธีการดาเนินการคือ
1) คัดเลือกหมู่บ้าน/กลุ่มเป้าหมาย
2) จัดเวทีแ ลกเปลี่ ยนเรียนรู้ให้ กับเกษตรกร เพื่อ หาความต้อ งการที่ แท้ จริง ของ
เกษตรกร ให้เกษตรกรได้แสดงออกหรือ พูดแสดงความคิด เห็น อย่างเต็ม ที่ แล้วเจ้ าหน้ าที่จะเป็ น
ผู้จดบั น ทึก จากนัน้ จึ งเป็ น การถอดบทเรียนเพื่ อหาข้อ สรุ ปความต้ องการที่ แ ท้จริง ร่ว มกัน การ
สะท้อนออกมาซึ่งความต้องการแท้จริงของเกษตรกรนี้ จะนาไปสู่การเขียนร่างโครงงาน PBL
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3) การลงทุ น ในเรื่ อ งวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ควรท าในหน่ ว ยเล็ ก คื อ ถ้ า เป็ น การ
เพาะปลู กขนาดพืน้ ที่ ควรจะประมาณ 1 ไร่ หากเกี่ยวกั บปศุ สั ตว์ ถ้า เป็ นสุ ก รไม่ ค วรมากกว่ า 4
ตัว โค 2 ตัว ไก่ 200 ตัว สาหรับปลา ขนาดบ่อควรมีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่
โครงงาน PBL ที่ เจ้ าหน้ าที่ จะทานี้ เป็น งานพัฒ นาที่ต้ องมี การเรียบเรี ยงข้อมู ลใน
มิติ ต่ างๆดั ง ที่ได้ก ล่ าว และมี ก ารทาเวที เพื่ อ จะสะท้ อนปั ญ หาที่ จะน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาโครงการ
และนาไปสู่ ก ารพั ฒ นาให้ เป็ น โจทย์ วิจัยได้ การทาโครงงาน PBL นี้ ถื อ เป็ น การวิ จัยฐานชุ ม ชน
เกษตรกรที่ ใช้ก ารวิจัยเพื่อ แก้ ไขปัญ หาให้เห็ น รูปแบบการดาเนิ นการอย่ างเป็น รูปธรรมเป็ นการ
ทาวิจัยเพื่ อ สร้ างทางเลื อ กให้กั บคนในท้อ งถิ่ น ให้ เขาได้ มีรูปแบบการทาการเกษตรที่ เหมาะสม
กั บตนเองและภู มิ สั ง คม (อาจเป็ น การลดต้ น ทุ น หรือ การเพิ่ ม ผลผลิ ต หรื อ การเพิ่ ม ช่ อ งทาง
การตลาด) อย่างไรก็ ดีในฐานะนัก ส่ง เสริม เจ้ าหน้ าที่ทุกท่ านจะต้อ งไม่ เป็น ผู้ชี้ หรือ สร้างสิ่ง ที่เป็ น
ข้อจากัด ช่องว่าง หรือสิ่งที่เกษตรกรขาด โดยความต้องการของตัวเจ้าหน้ าที่ เอง
สิ่ ง ที่ น่ า ยิ น ดี ใ นขณะนี้ ส าหรั บเจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ท่ า นคื อ ความเป็ น เครื อ ข่ า ยที่
เจ้าหน้ าที่ทุก ท่านก าลั ง สร้ างขึน้ มาร่ว มกับความเป็น พี่เป็น น้ อง การขอให้ ค าแนะนาจากพี่แ ละ
การรั บฟั งความคิด เห็ น หรื อปั ญ หาใหม่ ๆจากน้ อง ความส าเร็จของการทางานแบบมีเครื อข่ า ย
คือ เกษตรกร
นายสั ง เวี ยน เอกจี น ได้ก ล่ าวว่ า นัก ส่ งเสริ ม เปรียบเสมื อนผู้ จุด ประกายคนที่
ทางานด้ วยใจแบบปิด ทองหลั งพระ จากประสบการณ์ ของตนที่ผ่ านมาทาให้ เห็น ว่าการจะสร้าง
คนได้ เป็ น สิ่ งที่ ยากมาก นั ก ส่ง เสริ ม จะต้ อ งหากลยุ ทธ์ และวิธี ก ารที่ จะทางานกั บคนเหล่ า นั้ น
โดยเฉพาะกั บเกษตรกรชาวบ้ านในการน าเขาเข้าสู่ ก ารผลิ ต แบบอิ น ทรี ย์ สิ่ ง ส าคั ญ คื อ จะทา
อย่างไรให้เกษตรกรเห็ นปัญ หาที่แท้ จริง ของเขาเอง วิธีก ารคื ออาจเป็ นการตัง้ คาถามชวนเขาคิ ด
หรือ หารูปแบบ อาจเป็น การสร้ างโมเดลภาพวาดที่ จะอธิ บายให้ เกษตรกรเข้าใจได้ โดยง่ าย หรื อ
อาจใช้ข้อ เท็จจริงที่ เป็น รูปธรรมที่พิสู จน์ใ ห้เห็น ได้ เช่น การตรวจวัดระดับสารพิษตกค้างในเลือ ด
พร้อมกับอธิบายถึง ที่มาของปัญหาให้ เขาได้ เข้าใจ เมื่ อได้ คนที่ มีแนวคิด ทิศทางเดี ยวกั นเรื่อ งการ
ทาเกษตรอิ น ทรีย์แ ล้ ว ก็ ส่ งเสริม การรวมกลุ่ ม และการทาเวที อ ย่ างต่ อ เนื่ อ งให้ ได้ การเข้าไป
ติด ตามและส่ งเสริ มเกษตรกรอย่างต่ อเนื่อ งถื อเป็น ปั จจั ยส าคั ญ อย่ า งหนึ่ง ในการสร้างกลุ่ มให้
ยั่งยืน
ดาบต ารวจพรชั ย สระทองหน ได้ก ล่ าวว่ า กลุ่ ม ของตนเกิ ด จากการที่ ญ าติ พี่
น้อ งในพื้ นที่ เดี ยวกัน มีค วามเห็น และทัศ นคติ ร่วมกั นในการที่จะทาเกษตรอิน ทรี ย์ ได้ม าประชุ ม
กัน เพื่ อ ร่ ว มกั น ผลิ ตพื ช ผั ก ปลอดภั ยไร้ส ารแก่ ค นอื่ นๆให้ได้ กิน ของดี มี ประโยชน์ ซึ่ ง ตนเองใน
ฐานะผู้ ผลิ ต ได้ รับประโยชน์ ที่เป็ นการลดรายจ่ ายค่ าอาหารในครั วเรือ น ได้ รับความสุข ทั้ งด้ า น
สุข ภาพจิ ตและสุข ภาพกายที่ ได้ ให้ แก่ ผู้บริโภค นอกจากนี้ ยัง ได้ รับค่าตอบแทนเป็ น เงิน จากการ
ขายพื ชผั ก สาหรั บกลุ่ มของตนนี้ จะมีก ารประชุ มกั น อย่ างต่อ เนื่ องทุก เดื อน โดยการประชุม จะ
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ถู ก จัด สั บเปลี่ ยนหมุ น เวียนที่ บ้า นของสมาชิ ก กลุ่ ม แต่ ล ะคน เพื่ อ จะปรึก ษาปั ญ หา เพื่ อ วาง
แผนการผลิ ต และเพื่ อ การสร้ า งองค์ ค วามรู้ ร่ว มกั น ทั้ งการไปศึ ก ษาดู ง านและการเข้ า มา
สนั บสนุน โดยโครงการสามพรานโมเดล นอกจากนี้ การไปประชุ มที่ บ้านของสมาชิ กยั งเป็ น การ
เข้าไปตรวจสอบและติ ด ตามกระบวนการผลิ ตตามวิ ธี การผลิ ตแบบอิ น ทรี ย์ของสมาชิ ก ได้ อี ก
ทางหนึ่ง จากนั้ น ได้มี ก ารเดิน ศึ กษาดู งานในแปลงปลูก ของ ดาบต ารวจพรชั ย สระทองหน ซึ่ ง
พบว่า ผั กที่ ปลูก ส่ วนใหญ่ คือ ดอกแค แล้ ว ก็มี ผั กบุ้ ง คะน้า ใบมะกรูด ข้ าวไรซ์เบอร์รี่ มอล
เบอร์รี่ และมีการทาปุ๋ยหมักสูต รไม่ต้องกลั บกองปุ๋ ยไว้ใช้ เองด้วย
หลั ง จากการศึ ก ษาดู ง านได้ มี ก ารพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ระหว่ า ง
ผู้ จัด การโครงการสามพรานโมเดล เกษตรกร เจ้ า หน้ าที่ ผู้ เข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรมและคณะ
ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ เกี่ ยวกั บการรวมกลุ่ ม กั น เพื่ อ ปลู ก พื ช ผั ก อิ น ทรี ย์ ว่ า มี อุ ป สรรคและความ
ยากล าบากในการที่ จะส่ง เสริม เกษตรกรให้ หั นมาเข้าสู่ระบบนี้ แต่ สิ่ งที่ จะช่ วยให้ คลายหรือ แก้
ความยากลาบากลงได้ คือ
1) เริ่มต้นการทาระบบการปลูกพืชผักอิน ทรีย์ ที่กลุ่มพี่ นอ้ งหรือเครือญาติกัน
2) หาคนที่ มี ความเชื่ อ และทั ศ นคติ เหมื อ นกั น โดยเน้ น เรื่อ งสุ ข ภาพกั บการ
บริโภคผักพืชผักปลอดภัย การลดต้นทุน ฯลฯ
3) จุด ประกายคนด้ ว ยการเปิ ดเวที แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ หรื อ พาไปศึ ก ษาดู ง าน
ตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบความสาเร็ จ หรือที่ลม้ เหลวแล้วลุก ขึน้ มาด้วยวิถี
4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกษตรกรอยู่ได้ดว้ ยตนเอง
สิ่งที่จาเป็นในการส่งเสริ มด้านเกษตรอิน ทรีย์ คือ
1) คน สร้างคนและรวมกลุ่มคนให้ได้ พร้ อมกั บรักษาและพัฒ นาความเป็ นกลุ่ ม
ให้ต่อเนื่อง
2) มาตรฐาน สร้างมาตรฐาน หรือวิธีการในการสร้างความเชื่อมั่ น
3) ตลาด ซึ่ง ตลาดจะเข้ามาหาเกษตรกรเพิ่ม มากขึ้ นเมื่ อทาให้ 1) และ 2) เกิ ด
ขึน้ มาได้
น.ส.ประวีณ า อิ นทร์ยิ้ม ได้ ก ล่าวถึ ง เทคนิ คการพั ฒ นาโจทย์ วิจัย ว่าสามารถ
พั ฒ นาจากการน าเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ มาเป็ น ตั ว ผลั ก ดั น การพั ฒ นาซึ่ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ได้ จะเป็ น
ผลิ ตภั ณฑ์ ใหม่ ที่ยังไม่ มีใครคิด หรื อทามาก่ อน ส่ วนอีก รูปแบบหนึ่ง คือ การพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ให้
เป็น ไปตามสภาวการณ์ ปัจจุบันตามความต้ องการของตลาด การพั ฒนาโจทย์ วิจัยดั งกล่าวนั้ น
จะต้อ งเกิด จากการมี ส่ วนร่ว มของลู ก ค้า ที่ ได้ ผ่ านการคิ ด วิเคราะห์ สร้ างโจทย์ วิจัยอย่ างมี เหตุ
และผลโดยกลุ่ ม นั ก วิ จัย(ตามแผนภู มิ ที่แ สดงด้ า นล่ า ง) ใน ประเทศที่ มี ก ารพั ฒ นาแล้ ว เช่ น
ประเทศญี่ ปุ่น ที่ มีการพัฒ นางานวิจัยอย่ างต่อ เนื่อ ง รวมถึงงานวิ จัยการพัฒ นาด้ านการเกษตรที่
พยายามหาวิ ธี ในการผลิ ตพื ช ผัก ให้ ได้ คุ ณ ภาพ โดยการพยายามปลู กพื ช ผัก ในพื้ นที่ ข นาดเล็ ก
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ตามความต้ อ งการของผู้ บริโภคที่ ต้ อ งการอยากปลูก ผั ก ไว้ รับประทานเอ งในอาคาร ห้อ งพั ก
หรือ วิธีในการปลู กพืช ผักในที่ร่ม/อาคาร ที่มี พนื้ ที่จากัดให้ได้ ผลผลิตที่ สูง ขึน้ หรือ เพิ่มมู ลค่ าเพื่ อ
สร้างความแปลกใหม่ให้กั บผลผลิต หรือแปรรูปเพื่อสร้างผลิต ภัณฑ์ขึ้นมาใหม่
การวิ คราะ

ทยวิ ย

Project title

ียนที่มาความ าค
ดง ง ุผ งความ
า ปนวาทา ม งทา

งช่ ครงการ คร) ทา ะ ร ด ะ ร

Objective

Activity

Budget

ียน ิ ายวิ ีการป ิ ิ
่
รร ุ ปา มาย

1) ประ มินง ประมา ที่ ง ช น
ะ น น ามความ มาะ ม
2) าม ก ก
ง วก

***Output***

ง

ะ น น

ดวา งานวิ ยที่ทานน ุดทาย ว ด ะ ร กมา

นายอรุษ นวราช ได้กล่ าวถึง แนวคิด และประสบการณ์ การสร้ างเครือ ข่ายการ
ผลิ ต พืช ผั กอิ น ทรี ย์ ภายใต้ โครงการสามพรานโมเดลว่ า หน้ า ที่ข องตนเองในนามของโรงแรม
สามพราน ริเวอร์ ไซด์ มี ฐานะเป็ นนั กส่ งเสริม เช่น เดียวกั บเจ้ าหน้าที่ ผู้เข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรม
ทุกท่ าน เพื่อ นาเกษตรกรไปสู่ การพัฒ นาที่ ยั่ง ยืน หน้า ที่ของตนจึงเป็นผู้ ช่ว ยพัฒ นา เป็น ตัว เชื่อ ม
และเป็น พี่ เลี้ ยงในการทาการเกษตรและธุรกิจการเกษตรให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้ แ ละยืน ได้
ด้วยตัวของเขาเอง ตรงจุด นี้ส่ิ งที่ต นกาลังด าเนิ นการอยู่ คือการผลักดั นให้ พนื้ ที่จัง หวัด นครปฐม
เป็น พืน้ ที่ เกษตรกรอิน ทรี ย์ ซึ่ง โครงการฯจะทางานผ่ านหัว หน้ ากลุ่ มเกษตรกรในพื้ นที่ และจาก
ประสบการณ์ ทางานที่ผ่ า นมาระยะหนึ่ง ตนต้ อ งยอมรั บว่า ในการทางานกั บเกษตรกรนั้ นไม่ มี
สูตรตายตั วเพราะความสนใจและความพร้อมของเกษตรกรมีไม่เท่ากัน บางกลุ่ม สามารถเดินไป
ได้อ ย่ างรวดเร็ว บางกลุ่ ม ต้อ งค่ อ ยๆเดิ น การน าทุ น ความรู้ หรือ กระทั่ง ตลาดไปน าเสนอเพื่ อ
ส่ง เสริม เขา ก็ ใช่ ว่าจะสามารถเปลี่ ยนเขาให้หัน มาทาเกษตรอิน ทรีย์ได้ ณ เดีย๋ วนั้ น เพราะการ
เปลี่ยนแปลงมาทาเกษตรอิน ทรี ย์นี้ หมายถึ ง การไปเปลี่ ยนวิ ถี เดิ ม ของเกษตรกรด้ ว ย ส าหรั บ
โครงการสามพรานโมเดลนี้ สิ่ ง ที่ ส ร้ างความมั่ น ใจให้ เ กษตรกรได้ ม ากที่ สุ ด คื อ การมี ต ลาด
รองรั บผลผลิ ต ทั้ งการส่ง ผลผลิตส าหรับใช้ เป็น วัตถุ ดิบในโรงแรม และการนาผลผลิต มาขายให้
ผู้บริ โภคโดยตรงที่ ตลาดสุ ขใจ ที่ให้เกษตรกรได้ฝึ กการขายตรงก่ อนจะพัฒ นาไปสู่ก ารทาธุ รกิ จ
ด้านเกษตรอิน ทรีย์ด้วยตั วของเกษตรกรเอง เพราะตอนนี้ ตอ้ งยอมรับว่ าเกษตรกรยังไม่สามารถ
ที่จะเป็น ผู้ติด ต่อ หรือ หาตลาดในกลุ่ มผู้บริโภคสิ นค้าอิน ทรีย์ เช่ น ในโรงแรมใหญ่ ๆ หรือ ในกลุ่ ม
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พนั ก งานที่ มี เงิ น เดื อ นประจาได้ ด้ ว ยตั ว เอง ตนจึ ง ต้ อ งเป็ น ผู้ ช่ ว ยประสานให้ ก่ อ น ซึ่ งตอนนี้
กาลังขยายและส่งเสริมการใช้วัตถุดิ บสินค้ าอิน ทรี ย์ไปยัง โรงแรมในกรุงเทพมหานคร
นายอรุษ นวราช ได้ก ล่ าวเพิ่ มเติม ว่ า ตนเชื่ อว่ าโครงการสามพรานโมเดล จะ
สามารถเป็น บทเรี ยนถอดให้นั กพั ฒ นาหรื อผู้ ที่จะเข้ามาเป็น ผู้ เชื่อ มการพั ฒนาได้เรี ยนรู้แ นวคิ ด
และวิ ธีก าร ในการทางานกั บเกษตรกรด้ านการทาเกษตรอิน ทรีย์ ทั้ งในส่ วนของกระบวนการ
ผลิต ด้ านการตลาดและการเชื่ อมโยงกลุ่ มในแต่ล ะพืน้ ที่ให้เป็ นเครือ ข่ายเพราะตลาดอิน ทรี ย์ไม่
จาเป็น ว่าจะต้อ งอยู่ในกรุ งเทพมหานครเพี ยงที่ เดี ยว เจ้ าหน้า ที่นั กส่ งเสริม ต้ องเรียนรู้ และเข้ าใจ
เพื่อ ปรับตนเองอยู่ ตลอดเวลา เพราะการทางานกั บเกษตรกรแต่ ละคนแต่ล ะกลุ่ มนั้ น ไม่ มีสู ต ร
ตายตั ว การเข้ า ไปรั บฟั ง พู ด คุ ยแลกเปลี่ ยนกั บเกษตรกรเพื่ อ รั บรู้รับทราบปั ญ หาและความ
ต้อ งการที่ แท้ จริ งของเกษตรกรจึง เป็ นวิ ธี ที่ดี ที่สุ ด และอยากฝากความหวัง ไว้ กับเจ้ าหน้ าที่ นั ก
ส่งเสริม ทุก ท่านว่ าการส่ งเสริมเกษตรกรให้ หัน มาทาเกษตรอินทรีย์จะทาให้เขาอยู่ได้ อย่ างยั่ งยื น
ซึ่งหมายถึงอนาคตของประเทศชาติ ทั้งในด้านเศรษฐกิ จ สังคมและสิ่งแวดล้อม
จากการถอดบทเรี ย นการศึ ก ษาดู ง านโครงการสามพรานโมเดล (สว น
เกษตรกรอิน ทรีย์และตลาดสุ ขใจ) และกิจกรรมกลุ่มเครือ ข่ายเกษตรกรภายใต้ สามพรานโมเดล
แนวคิดที่ได้คือ
1) การส่ ง เสริม และพั ฒ นาเกษตรกรในชุ มชนต้ องเน้ น วิถี ข องชุ มชนควบคู่ กั บ
ความต้องการของคนในชุมชน
2) นัก ส่ งเสริ ม จะต้ อ งมี อ งค์ ค วามรู้ หรือ เป็ น ผู้ ประสานเชื่ อ มโยงที่ ดี ในการน า
ความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชน
3) เน้นการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ไม่ใช่เพื่อการแสวงหากาไรสูงสุด
แนวคิดและปัจจัยในการทาให้กลุ่ มประสบความสาเร็ จ คือ
1) มีผู้นาทีด่ ีและต้นแบบที่ดี
2) สมาชิ ก ในกลุ่ ม มี ทัศ นคติ ไปในทิ ศ ทางเดี ยวกั น คื อ ต้ อ งการผลิ ต อาหาร
ปลอดภัยให้ต นเองได้ บริโภคจากนั้ นก็ มีความต้องการอยากให้ ให้ค นใกล้ตัว ได้บริโภคพื ชผัก ดีจึง
เกิดการขยายไปสู่การขาย
3) สร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและเน้ นความสามัค คีภ ายในกลุ่ม
4) การด ารงวิ ถี แบบดั้ ง เดิ ม ร่ว มกั บการใช้ กระบวนการจั ด การที่ ดี เช่น การ
จัด การประชุม กลุ่ ม จะถูก จั ด แบบหมุ น เวียนระหว่ า งบ้ า นสมาชิ ก กลุ่ ม เพื่ อ เยี่ ยมเยี ยน ปรึ ก ษา
ปัญ หา วางแผนการผลิ ต รวมถึง เป็น การได้ ตรวจสอบ ดู แลวิธี การปฏิ บัติ ของสมาชิ กให้เป็ นไป
ตามข้ อก าหนดการทาเกษตรอิ นทรีย์ และในการประชุ มแต่ ละครั้ งสมาชิ กก็ จะมี การจั ด เตรี ยม
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กับข้ าวมาทานร่ว มกัน เป็ นการสร้างความเป็น มิต รและเป็นเครือ ญาติที่พร้ อมจะแบ่ง ปัน กัน มาก
ขึน้
5) มีการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนด้วยกลยุทธ์ที่ดี เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนและ
สมาชิกทุกคนสามารถปฏิ บัตติ ามได้
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
1) ทัศนคติ
นายสุ กิจ มาลั ยรุ่ง สกุ ล ได้ ก ล่ าวว่ า ในเรื่อ งของทั ศ นคตินั้ น เจ้ าหน้ า ที่ ต้ องใช้
เวลาอยู่ กั บเกษตรกรเพื่ อ เรี ยนรู้ เขา เข้าไปพู ด คุ ยให้ เขาเกิ ด ความเชื่ อ มั่ น และไว้ ว างใจแล้ ว จึ ง
ค่อยๆจูงเขามาเข้าร่ว ม และเพิ่ งอย่ าตัดสิ นเกษตรกรจากเพียงแค่ การมองด้ วยสายตาในครั้ งแรก
แล้วประเมินว่าเขาจะไม่ ทาหรือ ทาไม่ ได้
นายวิ นัย เมฆด า ได้ ก ล่ าวว่ า กรอบแนวคิ ดในการทางานพัฒ นาใช้หลั ก การ
เดียวกัน คือ การหาโจทย์เดียวกัน เพื่อ แก้ ปัญ หาร่ วมกัน แต่สิ่ งที่ แตกต่า งคือ สถานการณ์ ที่จะ
เป็น ตั วก าหนดหรื อ บอกเจ้าหน้า ที่ ว่าควรทาอะไรอย่ า งไร ตนมีค วามเชื่ อว่ า เกษตรอิ น ทรี ย์เป็ น
ความยั่ งยื น ที่ แ ท้ จริ ง แต่ ก็ ไ ม่ ใ ช่ ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ทุก ท่ า นจะสามารถน าการทาเกษตรอิ น ทรี ย์ไ ป
ส่งเสริมได้ในทุ กพื้ นที่ ดั งนัน้ สิ่งแรกที่ เจ้าหน้า ที่จะต้องทาคื อการเข้าไปพู ดคุยแลกเปลี่ยนร่ว มกั น
กั บ เกษตรกรเพื่ อ พั ฒ นาโจทย์ ห รื อ ปั ญ หาออ กมาให้ ไ ด้ จากนั้ น จึ ง จะเข้ า สู่ ก ระบวนการ
ดาเนิ นการ ที่ เจ้ า หน้ าที่ ต้ องหาวิ ธีก ารในการทาเรื่ อ งยากให้ เป็ น เรื่อ งง่าย เช่น ที่ก ลุ่ มเครื อข่ า ย
เกษตรกรอิ น ทรี ย์ภ ายใต้โ ครงการสามพรานโมเดล ได้ มี การฝึ ก ให้ เกษตรกรจดบั นทึ ก หรื อการ
ทาบัญ ชีแ บบง่ าย เกษตรกรสามารถเลือ กบั นทึ ก สิ่ง ที่ เขาความเข้ าใจและคิ ด ว่ามี ประโยชน์ กั บ
การทาการเกษตรของเขา
นายสมชาย สว่ า งจิ ต ร ได้ กล่ าวถึ ง แนวทางการพั ฒ นาโจทย์ วิจัยเพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพในการจั ดทาโครงงาน PBL ว่าเป็ นการเข้ าไปปรั บแนวคิดในภาคเกษตรกรรมไทย ด้ว ย
กระบวนของงานวิ จัยเพื่ อ พั ฒ นาเชิ งพื้ น ที่ (Area-base collaborative: ABC) เป็ น การเสริ ม สร้ า ง
กระบวนการเรี ยนรู้และมี กลไกการขับเคลื่ อนในระดั บจัง หวั ด เพื่อ แก้ปัญ หาและมีข้ อเสนอแนะ
เชิ งนโยบาย ความคาดหวั ง ของการทาวิ จัย แบบ ABC คื อ การได้ รับและใช้ ความรู้ ไปสู่ ก าร
พัฒ นา โดยใช้พื้ น ที่ เป็น ฐาน เกิด จากการร่ว มมื อ ร่ว มใจกั น ทาของนัก วิ จัยและทุก ฝ่ ายที่ มีส่ ว น
เกี่ยวข้องในงานวิจัย
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*
เจ้าหน้าที่ทุกท่านไม่ได้ เป็นผู้ ให้ ไม่ได้เป็นผู้สั่ง แต่เป็นผู้สร้าง คือเป็นผู้สร้าง
ทางเลือกทางอาชีพให้แก่เกษตรกร โดยพิจารณาจาก
พิจารณาจากพื้นที่
• ใช้ข้อมูล วิเคราะห์พนื้ ที่
• หาจุดแข็ง ของพืน้ ที่ให้พบ
• ความเสี่ยงของพืน้ ที่ “ควบคุม” ได้หรือไม่ ด้วยวิธีอะไร
พิจารณาจากตลาด
• นาข้อมูลพืน้ ที่เป็นต้นทางในการวิเคราะห์ ซึ่งมีหลายโครงการที่วิเคราะห์
พืน้ ที่ได้ดี ในการวิเคราะห์พนื้ ที่นี้ ตอ้ งมองวิเคราะห์ ไปถึง โอกาสทางการตลาด
สาหรับเกษตรกรด้วย
• วิเคราะห์ Supply chain สินค้าของตนเอง ว่ามีเส้นทางการผลิ ต และตลาด
อย่างไรในภาพรวม
• ความเสี่ยงทางการตลาด
• พิจาณาทางเลือก “สารอง” เพื่อการปรั บตัว หรือ “สร้างความหลากหลาย”
เพื่อกระจายโอกาส
ซึ่งในการจะเป็นผู้สร้างทางเลือกได้นั้นเจ้าหน้าที่ทุกท่านจะต้องมีทักษะที่จาเป็น
และสาคัญ คือ
• ใช้ข้อมูลประกอบการวางแผน และตัดสินใจ
• สืบหาเทคโนโลยี และความรู้ ในการผลิต เพื่อประสิทธิภาพ และลดต้นทุน
• วิเคราะห์ความเสี่ยง และควบคุมได้
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• พัฒนาทักษะของตนเอง ให้เกิดความชานาญ มีทัศนคติที่ดี
สิ่ง ที่ ต้ องการจะฝากไว้ ในการด าเนิ นการโครงงาน PBL ทั้ ง 18 โครงการของ
เจ้าหน้าที่ คือ อยากให้มี การแบ่งการทางานออกเป็ น 4 ระยะเพื่ อให้ มีเครื่ องมื อการดาเนิน การ
ในการตั ด สิ น ใจ ในงานวิ จัยจะเป็ น การทาให้ เห็ น ข้ อ มูล ประจั ก ษ์ เพื่ อ การน าไปตี ความ สร้ า ง
ความน่าเชื่อถือในการตัดสินใจเพื่อสร้างทางเลือ กในอาชีพ ดังปรากฏในแผนภูมิ

ข้อเสนอโครงการทั้ ง 17 โครงการนัน้ ยังไม่ถื อเป็ นโครงการวิจัยเพราะยั งไม่ เป็ น
การสร้ า งความรู้ ใ ห้ กั บตนเอ งหรื อ เกษตรกร ในการทาวิ จัยจะต้ อ งมี ข้ อ มู ล ประกอบมาว่ า
กระบวนการในการสร้ า งความยั่ ง ยืน ในการทาการวิ จัยเรื่อ งนั้ น ๆคื อ อะไร ต้ อ งเป็น การสร้ า ง
ความรู้ให้กั บตนเองก่ อน แล้ว ถ่ ายทอดขยายผลไปยัง เกษตรกรในพื้ น ที่ อีก ทั้ งจะต้ องสามารถ
เป็น ต้น แบบให้พื้ นที่ อื่น ๆได้ด้ วย หากไม่ส ามารถเป็ นต้ นแบบหรื อน าไปใช้ ไม่ ได้ก็ ตอ้ งอธิบายเหตุ
ผลได้ ว่ า เพราะอ ะไร ส าหรั บข้ อ เสนอโครงการทั้ ง 17 โครงการที่ เสนอมาก่ อ นหน้ า นี้ เป็ น
โครงการพัฒ นาที่ มีแ นวทางในการส่ง เสริ มอาชีพหรือ การใช้ ข้ อมูล ในระยะแรกอาจเป็ นการเก็ บ
ข้อ มู ล ว่ า เกษตรกรต้ อ งการอะไรบ้ า ง เป็ น บทบาทที่ รัฐ ทาอยู่ แล้ ว อยากให้ เจ้ าหน้ า ที่ ทุก ท่ า น
พยายามวางกรอบในการทางานร่ วม โดยใช้ค วามต้ อ งการของพื้ น ที่ เป็ น หลัก อาจกลั บไปใน
พืน้ ที่แ ล้ว ทบทวนและวิเคราะห์ ดู ว่า จะเข้ าไปเพิ่ ม รายได้ หรือ ลดรายจ่ าย หรือ ถ้า เป็ นการเข้ าไป
สร้างความรู้อาจใช้ประเด็นพืช ประจาถิ่น หรือ พืชเศรษฐกิจในพืน้ ที่นั้นเป็นตัว หลัก
นายสุกิ จ มาลัยรุ่งสกุล กล่าวเสริ มว่า เมื่ อพู ดถึ งความยั่ งยื นอยากให้เจ้าหน้า ที่
มองให้อ อกว่าตั วชี้วั ดความยั่งยื น คื อ ตั วบอกความยั่ง ยืน ตัวอย่างของความยั่งยื น เช่ น การที่
เกษตรกรอยู่ ได้ ในพืน้ ที่ โดยไม่ คิด ขายที่ หรือ การที่ เขาปรับเปลี่ ยนมาทาเกษตรกรอิ น ทรี ย์อ ย่าง
ถาวรไม่ หัน กลับมาใช้ส ารเคมีอี ก เป็น ต้น สาหรับการดาเนินการโครงการพั ฒนานี้ เจ้าหน้า ที่จะ
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ทางานบนฐานข้ อมูล ที่มี ดัง ที่ได้ กล่ าว 4 มิติ ในเบือ้ งต้ น แต่ถ้า หากว่าฐานข้อมู ลที่ มีไม่ เพียงพอ
ในการตั ด สิ น ใจจั ด ทาโครงงาน PBL ก็ อ าจต้ อ งมี ก ารทาเวที แ ลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้กั บเกษตรกร
กระบวนการสร้ างทางเลื อ กเข้ า สู่ อ าชี พ เจ้ า หน้ า ที่ ไม่ ค วรไปชี้ น าเกษตรกร จะต้ อ งเป็ น สิ่ ง ที่
เกษตรกรต้ องการแล้ว บอกกั บเจ้าหน้ าที่ จากนัน้ จึ งค่ อยหาวิธี การที่ จะช่ว ยเหลื อเขาโดยอาศั ย
เครื อ ข่ายการทางาน ประเด็ นของเรื่ อ งในกระบวนการ การทา PBL (Problem-based Learning
หรื อ Project-based Learning) คื อ ปั ญ หาและความต้ องการของชุ ม ชนซึ่ ง เป็ น หั ว เรื่ อ งการทา
วิจัย แต่ในที่ น้ีจะทาในลั กษณะเจาะลึกลงไป 1 เรื่อ ง ซึ่งใน 1 เรื่องนี้ ก็จะมี ปัญหาแตกออกไปหรื อ
ตามมาให้ แก้ อี ก หลายอย่าง เหมื อ นกั บ การเริ่ ม ที่ หั วปลาและปั ญ หาที่ จะต้อ งแก้ต ามมา คื อ
ส่วนของก้างปลาที่ แตกออกไป ในขณะที่เป้าหมายคือ ส่วนที่เป็ นหางปลา นั่ นก็คื อ Farmer shop
ที่เป็นร้านค้าในชุมชนหรือเป็นตลาดเล็กๆ
นายสั ง เวี ยน เอกจี น ได้ ก ล่ า วชื่ น ชมว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ทุ กคนในที่ น้ี ใ นฐานะนั ก
ส่งเสริม ถือ เป็ นผู้ ที่ก าลัง ทางานใหญ่แ ละจะเป็น ผู้ที่กอบกู้ บ้านเมื อง ที่ทางานหนัก กว่ าคนอาชี พ
อื่น ๆก็ว่ าได้ เพราะการเป็น นัก ส่ง เสริมนั้ น ทั้ง ต้อ งไปจุด ประกายคน พาทาและนาทา เป็ นงานที่
ต้องทาเพื่ อสั งคม แต่ เมื่อ ทาให้สัง คมดีและเป็ นสุข แล้ว ตัว เราเองก็ ดีไปด้วย ถือ เป็น ผลตอบแทน
ที่เราได้รับนอกเหนือ จากรายได้ เล็กๆน้อยๆที่ เป็น ตัวเงิน
คุณอรุ ณี พุทธรักษา ได้กล่ าวว่า เดิมทางานเป็ นนักพั ฒนาภาคตะวันตก ทั้งการ
พัฒ นาด้านคน ด้านเกษตรอิน ทรีย์ ฯลฯ ซึ่ งเป็น การทางานตามโครงการที่ รับมา สิ่ งที่ เจอคื อ
มีค นบอกว่ าพวกคุ ณ ดีแ ต่ พูด วั น หนึ่ งตนจึง คิด อยากจะทาสิ่ ง ที่ต นเองได้ เรี ยนรู้ในท้ อ งถิ่ นของ
ตน พร้ อมกั บการได้ช่ วยส่ งเสริ ม ชาวบ้ า นด้ ว ย โดยเบือ้ งต้ น ได้ ตั้ งค าถามกั บตนเองว่า ถ้ าไม่ มี
เงิน เดือ นประจาแล้ ว ตนจะอยู่ได้ หรื อ เปล่ า แต่ ด้ ว ยความมั่ น ใจว่ าตนเองมีต้ น ทุ น ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ เดิม อยู่ แล้ ว ก็ได้ เริ่ มลงมื อทาเกษตรอิน ทรี ย์ หลั กการเบื้ องต้น คือ ไม่ ต้ องการทา
มาก ทาแค่ ไว้กิ นก่อ น แล้ว ค่อ ยมองในด้านตลาด การทาตลาดเริ่มแรกคือน าผั กไปขายที่ต ลาด
รัก สุ ขภาพจนกระทั่ งต่ อ มาได้ ม าเข้าร่ วมกั บตลาดสุ ข ใจ และได้เข้าร่ วมเป็ น หนึ่ง ในคณะกรรม
บริ หารตลาด ซึ่ งพื ช ผัก ที่ ผ ลิต ได้ ส่ ว นหนึ่ งจะนามาขายที่ ตลาด อี กส่ ว นหนึ่ ง จะนามาส่ ง ให้ กั บ
โรงแรมสามพราน ริ เวอร์ ไ ซด์ ที่ มี แ นวโน้ ม ความต้ อ งการผั ก เพิ่ ม มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ ในขณะที่
เกษตรกรในกลุ่ ม ก็ยังผลิต ให้ ไม่ ได้ ในปริม าณสู งมากนั ก ก่ อ นหน้า นี้ก็ มี ปัญ หาที่ เกิด ขึน้ ระหว่าง
ผู้ผลิ ตที่ เป็น ชาวบ้านกั บพ่ อครัวของโรงแรมผู้ที่จะน าผั กไปปรุ งอาหาร เนื่ องจากว่าผั กอิ นทรีย์ที่
เกษตรกรผลิต ได้ ไม่ต รงกับมาตรฐานลัก ษณะผั กที่ พ่อ ครั วกาหนดไว้ แต่ต่ อมาก็ ได้มี การพู ดคุ ย
กั น ระหว่ า งพ่ อ ครั ว และเกษตรกรผู้ ปลู ก ผั ก โดยการประสานของผู้ บริ หารโรงแรม ให้ มี ก าร
ปรับเปลี่ ยนเมนู อ าหารตามชนิ ด ผั ก ที่ ผ ลิ ต ได้ และอาจมี ก ารเปลี่ ยนชนิ ด ผั ก ในการประกอ บ
อาหารบางรายการ เช่ น รายการอาหารที่ ต้ อ งใช้ แ ครอท อาจจะใช้ ด อกแคแทน เป็ น ต้น ใน
ขณะเดี ยวกัน ปริม าณผั ก ที่เกษตรกรผลิ ต ก็จะต้ อ งเพียงพอต่อ ความต้อ งการของโรงแรมด้ ว ย
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ตนเองจึ ง เป็ น ตั ว แทนของเกษตรกรในเครื อ ข่ า ยคอยประสานกั บเกษตรกรส าหรั บการวาง
แผนการผลิต และการรวบรวมผักส่งให้กับทางโรงแรมและเพื่อ จาหน่า ยในตลาดสุข ใจ
นายสั ง เวี ยน เอ กจี น ได้ ก ล่ าว่ า พื ช ผั ก ที่ น ามาขายที่ ต ลาดจะต้ อ งผ่ า นการ
ตรวจเช็ คมาตรฐานโดยเจ้าหน้ าที่ ข องตลาดสุ ขใจ เพื่อ ควบคุม คุ ณ ภาพของสิ นค้ าและเป็ นการ
สร้างความมั่นใจให้กับผู้ซือ้ โดยทางผู้ จัดการตลาดจะมีการตรวจสอบพืชผั กเบื้ องต้น ตัง้ แต่การ
ตรวจเช็ ค ระยะปรับเปลี่ ยน ดู แ นวกั นชน วั สดุ ที่ใช้ เมล็ ด พัน ธุ์ ที่ปลู ก ที่ไม่ให้ ใช้ เมล็ด พั นธุ์ GMO
และไม่ค ลุ กสารพิ ษ ในขณะเดียวกัน เมื่ อ นาสิ นค้ ามาส่ง ก็ จะมีก ารสุ่ ม ตรวจพื ชผั ก ด้ วย test kit
เพื่อ หาสารตกค้างในผลผลิ ต ในปีแ รกของการเปิ ดตลาด หากเจอสารพิ ษตกค้ างในการตรวจ
ครั้ งแรกก็จะให้โอกาสเกษตรกรได้แ ก้ไ ขและนาสิ นค้ ามาขาย แต่ถ้ าเจอครั้ งที่ 2 ก็ จะเชิญ ออก
จากตลาดทั นที แต่ในตอนนี้ตลาดได้ เปิดมาเป็น เวลาเกือบ 3 ปี แล้ว กฎเกณฑ์จึงได้ตั้ งกฎเกณฑ์
ขึน้ มาใหม่คือ หากสุ่มตรวจพบสารตกค้างก็จะเชิญออกเลย เพราะได้ถื อว่าให้ โอกาสปรับเปลี่ยน
มาสู่ ปีที่ 3 แล้ ว อย่างไรก็ดี การเชิ ญ เกษตรกรออกจากตลาดนั้ น ทางตลาดสุ ขใจจะไม่ ทอดทิ้ ง
เกษตรกรรายนัน้ ๆเลย เพราะจะยั งคอยให้ ก ารส่ง เสริ ม การทาเกษตรอิน ทรี ย์ให้กั บเกษตรกรใน
รายที่มีความตัง้ ใจจริง
จากนัน้ นายสัง เวียน เอกจี น ได้ก ล่าวถึง ประสบการณ์ที่ได้รับจากภาคราชการ
และภาคเอกชนว่ า แนวทางที่ทางราชการจั ดโครงการเพื่ อส่ งเสริมด้ านการตลาดแล้ วเชิ ญ ชวน
ให้ เกษตรกรน าผลผลิ ต ไปขายตามหน่ ว ยงานราชการนั้ น ไม่ ใ ช่ วิ ธี ก ารในการส่ ง เสริ ม ด้ า น
การตลาดที่ ถูก ต้ อ งนัก เพราะในการขายครั้ ง แรกเกษตรกรจะขายได้ รายได้ ดี ม าก เนื่ องจาก
ผู้บริ หารในหน่ วยงานได้ ชวนพนัก งานและเพื่ อนร่ว มงานในหน่ว ยงานมาอุ ดหนุน แต่ คนในพื้ น ที่
ตรงจริง ๆนัน้ ไม่ได้รับรู้รับทราบถึ งรูปแบบตลาดที่เกิ ดขึน้ เมื่ อเกษตรกรน าผลผลิ ตไปขายอีก ครั้ ง
ผู้ซื้ อ จึง ไม่ ค่ อยมี เพราะโครงการที่จัด ขึน้ ไม่ ได้ ถู ก จัด และประชาสั มพั น ธ์อ ย่ าง ต่ อเนื่อ ง ต่ างกั บ
การส่ งเสริ ม การตลาดโดยภาคธุ รกิจหรื อ ภาคเอกชน เช่ น ที่โรงแรมสามพราน ริ เวอร์ ไซด์ มี
การทาธุ รกิจอย่างเต็ม ตั ว ผู้บริ หารและบุ ค ลากรเห็ น ความส าคัญ ในการส่ งเสริ ม ตลาดเกษตร
อิน ทรี ย์อ ย่างต่อ เนื่ อง ทาให้ พ่อ ค้ าแม่ ค้ าที่เป็น เกษตรกรมี ความมั่น ใจ ต้อ งการนาสิน ค้ า มาขาย
เมื่อ นาไปรวมกั บที่ต ลาดมี ระบบการจั ดการที่ ดี ก็ ทาให้ ต ลาดอยู่ได้อ ย่างยั่ งยื น แสดงให้ เห็น ถึ ง
ความแตกต่ า งในการสนั บสนุ น ด้านการตลาดโดยภาคราชการกับภาคเอกชนอย่ างเห็ น ได้ ชั ด
และสิ่งที่ มีค วามสาคั ญส าหรับตลาดเปิด ใหม่คือ สื่อ ประชาสัมพั นธ์ ประเภทดาราพาเที่ยว จะน า
ลูกค้ามาสู่ต ลาดได้ เยอะมาก ส่ วนสื่ อประชาสัม พันธ์ประเภทเป็นสารคดี จะไม่ค่ อยมี คนสนใจมาก
นัก
..............................
ผู้บันทึกรายงาน

................................
ผู้ตรวจรายงาน

113

บันทึกสรุปรายงานการประชุมหารือ
หลักสูตรการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่ งเสริมเกษตรกรสู่การพั ฒนาที่ยั่งยืน
วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557
ณ อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
***************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รศ.ดร.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. น.ส.สายสุดา ศรีอุไร
รองผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. นายวินัย เมฆดา
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และยุวเกษตรกร
4. นางสาวดวงรัตน์ ชูสระคู นักทรัพยากรบุคคลปฏิ บัติก าร

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.
นายวิ นัย เมฆดา ได้ก ล่าวรายงานการจัดการฝึก อบรมหลั กสูต รการพัฒนาผู้น า
การเปลี่ ยนแปลงในการส่ง เสริม เกษตรกรสู่ก ารพั ฒ นาที่ยั่ง ยืน ซึ่ งได้ด าเนิน การแล้ วจานวน 4
ครั้ง ดังนี้
1) ครั้ งที่ 1 เป็ น การจั ด การปฐมนิ เทศหลั ก สู ต ร ณ อาคารวิ จัยและพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
2) ครั้ ง ที่ 2 เป็ น การจั ด การเรี ย นการสอนตามหน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ 1 : การ
เตรียมความพร้ อ มสู่ ก ารเป็ น ผู้ น าการเปลี่ ยนแปลง ของ ส.ป.ก. Smart officer ซึ่ง ได้จัด ที่ ณ
โรงแรมมิโด ถนนประดิพั ทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งวิทยากรผู้เข้าร่ว ม
การฝึ ก อบรมประกอบไปด้ ว ยคณะผู้เชี่ยวชาญ และ อดีต ข้ าราชการเกษี ยณที่เป็ นบุ ค ลากรที่
ทรงคุณค่าของ ส.ป.ก.
3) ครั้ง ที่ 3 – 4 เป็ นการจัด การเรียนการสอนตามหน่ว ยการเรียนรู้ที่ 2 และ 3
:ความสามารถในการส่ งเสริม การประกอบอาชี พแก่ เกษตรกรในแนวทางการพั ฒ นาที่ยั่ง ยื น
และ ความสามารถในการส่ งเสริมการรวมกลุ่ม และสร้ างความเข้ม แข็ง โดยได้ จัดการฝึกอบรม
ณ กระทิ ง คั นทรี่ รี สอร์ท อาเภอเขาคิ ชฌกูฏ จัง หวัด จัน ทบุ รี ที่ สหกรณ์ การเกษตรเขาคิชฌกู ฏ
จากั ด และ ที่ ศูน ย์แ ลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ชาวสวนผลไม้คุ ณ ภาพ จั งหวัด จัน ทบุ รี จากนัน้ ได้เดิน ทาง
ไปยัง โรงแรมสามพราน ริ เวอร์ ไซด์ อาเภอสามพราน จัง หวัด นครปฐม เพื่ อ ศึก ษาดู ง าน ณ
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สวนเกษตรอิ น ทรีย์ กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยผู้ ปลู ก ผั ก อิ น ทรี ย์ ต าบลทั พ หลวง อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด
นครปฐม และตลาดสุขใจ
นายวิ นั ย เมฆด า ได้ กล่ า วต่ อ ว่า เพื่ อ ให้ เกิ ดความมั่ นใจว่ า ความรู้ ที่ผู้ ที่เข้ารั บ
การฝึ ก อบรมได้ รับจากหลั ก สู ต ร ได้ ถู ก ด าเนิ น ไปตามกรอบสาระการเรี ยนรู้ ที่ค ณะที่ ปรึ ก ษา
ภายใต้ โครงการได้ก าหนดไว้ ในการเชิ ญ วิทยากรมาบรรยายในแต่ ละหน่ วยการเรี ยนแต่ ละครั้ ง
ผู้ อ านวยการหลั ก สู ต รร่ว มกั บผู้ จัด การหลั ก สู ต รจะทาการติ ด ต่ อ ประสานงานโดยตรงกั บ
วิทยากร เพื่ อสร้างความเข้า ในการจั ดการสอนและเนื้ อหาสาระของหัว ข้อ ที่ จะทาการบรรยาย
ในส่ว นของการศึก ษาดู งานทุกครั้งก็ จะมี การถอดบทเรี ยน โดยเจ้าหน้าที่ จะร่ วมกั นถอดบทเรียน
ในประเด็นเหล่านี้ คือ
• ตาแหน่งของกลุ่ม/เกษตรกร : ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า
• แนวคิดที่ทาให้กลุ่ม/เกษตรกรประสบความสาเร็ จ
• ปัจจัย(สิ่งที่สง่ ผลกระทบ)ที่ ทาให้ก ลุ่ม/เกษตรกรประสบความส าเร็จ และ
ล้มเหลว
• การบริหารจัดการของกลุ่ ม/เกษตรกร
• การนาสิ่งที่ได้รับไปประยุกต์ ใช้ในการทางานของเจ้าหน้ าที่
ส าหรั บ การจั ด ในครั้ ง ที่ 5 – 7 จะด าเนิ น การจั ด การฝึ ก อ บรม ได้ ตั้ ง เป้ า
การศึกษาดูงานที่ กลุ่มข้าวคุณธรรม จังหวัดยโสธร และ กลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่ จังหวัดชุมพร
รศ.จุ ฑาทิ พย์ ภั ทราวาท ได้เสนอแนะในส่วนของสาระการเรียนรู้ว่า ต้องการให้
มีการเขียนสาระการเรียนรู้ในแต่ ละรายวิ ชาออกมาก่อ นการประสานงานกับวิ ทยากร แต่ด้ วยว่ า
หลั ก สูต รได้ ถูก จั ด ในระยะเวลาอั น สั้น สาระการเรียนรู้ อ าจถู ก เขี ยนออกมาหลั งจากการสอน
ของวิทยากรได้ เช่น กัน และเป็น วิธี การดี ที่ทางผู้ อานวยการหลั กสู ตรได้ประสานทาความเข้ าใจ
ในสาระการเรี ยนรู้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยการเรี ยนรู้ กั บวิ ทยากรก่ อ นการจั ด การสอน ในส่ ว นขอ ง
การศึ ก ษาดู ง าน อยากให้ ทางผู้ รับผิ ด ชอ บโครงการเพิ่ ม ประเด็ น ในการถอดบทเรียน และ
รวบรวมเอกสารหลังการศึก ษาดูง านและการบรรยายของวิทยากร ดังนี้
1) ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
• วิทยากรสอนตามที่ทางหลัก สูตรออกแบบไว้หรือไม่
• บันทึกการสอน
2) ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารั บการฝึกอบรม
• เอกสารประกอบการสอนของวิทยากรเหมาะสมกับสาระการเรี ยนรู้
หรือไม่
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• อะไรคือสิ่งที่อยากได้จากการเรี ยน
• อะไรคือความรู้ใหม่ที่เจ้าหน้า ที่ได้ รับ

• อะไรคือสิ่งที่เหมือนเคยรู้มาก่อนแล้ว
• จะนาสิ่งที่ได้รับไปประยุกต์ ใช้อย่ างไร
รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ทราวาท ได้ก ล่ าวต่ อ ว่าจะต้ อ งเขียนสาระการเรียนรู้ในแต่ ล ะ
รายวิช าออกมาให้ได้ และในหน่วยที่ 3 นั้ นจะเพิ่ มเนื้อ หาการสอนในส่ว นของ การสร้างความรู้
และเข้าใจในทฤษฎี หลั ก การ/ แนวปฏิบัติ ที่ดี ในการบริหารจัด การกลุ่ ม เพื่ อความเข้ ม แข็ งและ
ยั่งยื น (การมีสว่ นร่ วม หลั กธรรมาภิบาล) และ การสร้างทัก ษะด้ านการบริ หารจัดการองค์ กรที่
ดีจากตัว แบบ โดยจะจัด การเรียนการสอนในหน่วยเรียนที่ 3 เพิ่ มเติ มนี้ กับหน่ว ยการเรี ยนรู้ที่ 4
มีทักษะการจั ดการโซ่ อุปทานของกลุ่ มและเชื่ อมโยงเครือ ข่ายในแนวทางการค้ าเป็ นธรรม และ
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 ความสามารถในการส่ ง เสริ ม การสร้างมู ล ค่าเพิ่ มสิ นค้ า เกษตร โดยจะใช้
เวลาในการจัด การเรี ยนการสอนทั้ งสิน้ ประมาณ 8 ชั่ วโมง ก่ อนที่ก ลุ่ม ผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมจะ
เดิน ทางไปศึ ก ษาดูง านยัง กลุ่ ม ข้าวคุ ณ ธรรม อ าเภอกุ ด ชุม จั งหวัด ยโสธร ตามตารางแผนการ
จัด การเรียนการสอนด้ านล่ า งจากนั้ น ได้ มี ก ารจั ด ทาแผนภาพการพั ฒ นาระบบส่ง เสริ ม การ
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เรี ยนรู้ เพื่ อ ยกระดับสมรรถนะ Smart Officers รวมกั น โดยมี รายละเอี ยดดั งแสดงในแผนภาพ
ด้านล่าง

การพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ Smart Officers
คลังความรู้
ข้อมูลขาวสาร
ตัวแบบและ
แนวป ิบัตทิ ี่ดี

าคีเครือขาย
กลุม

การจัดการเรียนรู้

ลัก
สูต

ระบบงานวิจัย
Participatory
Action research
(เงิน แผน

Smart
Officers

Smart
Famers

หนวยงานสนับสนุน
ข้อเสนอ ครงงาน
PBL (งานการ
พัฒนา)

ความต้องการ
ที่แท้จริงของ
เก ตรกร

กลัน่ กรอง ดย
ค ะทีป่ รึก า

ข้อมูลพืนที่ เศร กิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่
มีอยูเดิม รวมกับประสบการ ์
การทางานกับเก ตรกรใน
พืนที่

การ
ดาเนินการ
ครงงาน PBL

Farmer
shop/Farmer
market
พืนที่ ส ป ก

หลักสูตร/คูมือ
การจัดการเรียน
การสอน

นวัตกรรม
หรือตัวแบบ
แนวป ิบัติที่ดี

ข้อเสนอเชิง
น ยบาย

เครือขายผู้ทรงคุ วุฒิ ายใต้หลักสูตร

และได้ร่ว มกั น ก าหนดสมรรถนะของเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ผ่ า นการฝึก อบรมหลั ก การ
จัด การเรี ยนรู้ต ามหลั ก สู ต รการพั ฒ นาผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงในการส่ ง เสริม เกษตรกรสู่ ก าร
พัฒนาที่ยั่งยืน เป็น 4 สมรรถนะ ดังนี้คือ
1) เข้าใจและเข้าถึงเกษตรกรกลุ่ มเป้าหมาย
2) ปฏิบัตภิ ารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่ างมืออาชี พ (มองงานทะลุ ทางานสาเร็จ
ตามเป้าหมาย เกิดผลเสียหายหรือข้อผิดพลาดน้อ ยที่สุด )
3) เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นา)
4) รักองค์กร (ภูมิใจในความเป็น ส.ป.ก.)
สมรรถนะทั้ง 4 สามารถนามาแตกเป็น KPI สาหรับแต่ละข้อ โดยเทียบกับ
สมรรถนะของ สานักงาน ก.พ.ร. ได้ดว้ ย
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

(นางสาวดวงรัตน์ ชูสระคู)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ผู้จดบันทึกการประชุม

(นายวินัย เมฆดา)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
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สรุปรายงานการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่ งเสริมเกษตรกรสู่การพั ฒนาที่ยั่งยืน
ครั้งที่ 6 - 7
ระหว่างวันที่ 22 – 27 กันยายน 2557
ณ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
ศูนย์การเรียนรู้ข้าวคุณธรรม จังหวัดยโสธร และ
บริษัทจากัด บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง สาขาศรีสะเกษ อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
************************
ผู้เข้าร่วม
คณะวิทยากรและผู้ทรงคุ ณวุฒิ
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
น.ส.สายสุดา ศรีอุไร
นายเอกชัย ยุทธชัยวรกุล
นายสมชาย สว่างจิตร
นายนิคม เพชรผา
น.ส.กระแสบุญ ดอกบัว
นางอรพิน ภูนาสูง
ศรีสะเกษ
นายสอาด ภูนาสูง
สะเกษ
น.ส.อรวิภา มากมิ่ง
นายภูมิ จันทชุม
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์

ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยีสิ งห์ บุรี
ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
เกษตรกรกลุ่ มข้ าวคุ ณธรรม จังหวัดยโสธร
เกษตรกรกลุ่ มข้ าวคุ ณธรรม จังหวัดยโสธร
ผู้จัดการฝ่ ายสนั บสนุ น บจก. บางซื่ อโรงสี ไฟเจี ยเม้ ง สาขา
ผู้ จัดการฝ่ ายผลิ ต บจก. บางซื่ อโรงสี ไฟเจี ยเม้ ง สาขาศรี
เจ้ าห น้ าที่ วิ จั ย สถ าบั นวิ ชาก ารด้ านส หก รณ์
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
เจ้ าห น้ าที่ วิ จั ย ส ถ าบั นวิ ชาก ารด้ าน สห ก รณ์

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
นางณัฐโสภิณ ตรีสุวรรณวัฒน์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ชานาญการ ส.ป.ก.ขอนแก่น
น.ส.จุฑาทิพย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิบัตกิ าร ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา
นางรัชดา เพชรรัตน์
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ชานาญการ ส.ป.ก.ชุมพร
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นายกชพร กลิ่นบุญมา
นางวิภา สุขเอก

นายปรเดช พุธจันทร์
น.ส.นิรชร พรัดภู่
น.ส.ประกายรุ่ง สายสุด
น.ส.วรัญญู บุญมาก
นายพิษณุ สารี
นางศิริพร อภิเดช
น.ส.วนารัตน์ คากล่อมใจ
น.ส.ยุพาวรรณ หนันลา
นายนิกร ไพลิน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.นครราชสีมา
นั กวิ ชาการปฏิ รู ปที่ ดิ น ช าน าญ ก าร ส .ป .ก .
นครศรีธรรมราช
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ชานาญการ ส.ป.ก.บุรีรัมย์
นั ก วิ ชาก ารป ฏิ รู ป ที่ ดิ น ช า นา ญ การ ส. ป. ก .
พระนครศรีอยุธยา
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.พิจิตร
นั ก วิ ช าก า รป ฏิ รู ป ที่ ดิ น ป ฏิ บั ติ ก าร ส . ป .ก .
มหาสารคาม
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.ราชบุรี
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดนิ (พนักงานราชการ) ส.ป.ก.ลพบุรี
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.สกลนคร
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.สุโขทัย
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.หนองคาย
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ชานาญการ ส.ป.ก.อุทัยธานี
นักวิชาการปฏิรูปที่ดิ นช านาญการ ส.ป.ก.อุดรธานี
นักวิชาการปฏิรูปที่ดนิ ปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.ยโสธร
นักวิชาการปฏิรูปที่ดิ นช านาญการ ส.ป.ก.ตรัง

คณะผู้รับผิดชอบ
นายวินัย เมฆดา
นางสาวดวงรัตน์ ชูสระคู
น.ส.ผกาวรรณ วันติ
น.ส.จินต์ชุตา จรรยาวิจิตร์
น.ส.มณฑารัตน์ ชูระหมาน

ผู้อานวยการกลุ่ มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ และยุวเกษตรกร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิ บัตกิ าร ส.ป.ก.
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดนิ ส.ป.ก.
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดนิ ส.ป.ก.
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดนิ ส.ป.ก.

นายชิรภัทร์ พิเมย
น.ส.ลลิตา พาณิชกรกุล
น.ส.วิภาวี เปี่ยมศิริ
นายวิสุทธิศักดิ์ สาโรงแสง

วัตถุประสงค์
เป็นการจัดการเรี ยนการสอนในหน่วยการเรียนรู้ ที่ 4: มีทักษะการจัดการโซ่
อุปทานของกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ ายในแนวทางการค้ าเป็นธรรม
1. มีความรู้และเข้าใจในแนวคิดการค้ าที่ เป็ นธรรม
2. มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการจัดการโซ่อุ ปทานเพื่อความสามารถใน
การจัดการธุรกิจของกลุ่มและการสร้ างอานาจการต่อรองส าหรับเกษตรกรรายย่อ ย

119

3. มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพี ยงแบบก้ าวหน้า (มีภูมิคุ้มกัน
รวมกลุ่ม สร้างเครือข่าย)
4. มีทักษะในเรื่องการจั ดการโซ่อุ ปทานของกลุ่ม/องค์ก ร การค้าที่เป็นธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5: ความสามารถในการส่งเสริ มการสร้างมูลค่ าเพิ่ม สินค้ า
เกษตร (การลดต้ น ทุ น ในการปลู ก ข้ า ว การสร้ างโรงเรื อ นราคาประหยั ด การส่ ง เสริ ม การใช้
เครื่องหยอดเมล็ด รวมถึงการสร้างแบรนด์ การทา Farmer shop/Famer market)
1. มีทัก ษะในการสร้างสรรค์น วัตกรรมผ่านการเขียนข้อ เสนอโครงการ (Project
proposal)
และเพิ่ม เติม ในหน่วยการเรีย นรู้ที่ 3: ความสามารถในการส่ง เสริม การรวมกลุ่ม และ
สร้างความเข้มแข็ง
2) รู้และเข้าใจในทฤษฎี หลั กการ/ แนวปฏิ บัตทิ ี่ ดีในการบริ หารจัด การกลุ่ม เพื่ อ
ความเข้มแข็งและยั่งยืน (การมีสว่ นร่วม หลักธรรมาภิบาล)
3) มีทักษะด้านการบริหารจัดการองค์ กรที่ดจี ากตัวแบบ
รศ.จุฑ าทิพ ย์ ภัทราวาท ได้ กล่า วถึงความคาดหวังของการฝึกอบรมในครั้ งนี้ว่ า
จะเป็ นการเพิ่ ม พูน ทั กษะในการส่ งเสริ มการรวมกลุ่ ม และสร้ างความเข้ ม แข็ งให้แ ก่ก ลุ่ ม ซึ่ง จะ
สอดคล้ อ งกั บทัก ษะการจั ด การโซ่ อุปทานที่ รวมอยู่ ในเรื่ อ งของการจัด การกลุ่ม และเครื อข่ า ย
และคาดหวั งให้เจ้าหน้า ที่สามารถเชื่ อมโยงแผนกลยุ ทธ์ สู่การปฏิ บัติ โดยการจัด ทาแผนโครงการ
การทางาน ที่ ต้ อ งอาศั ยการทบทวนวรรณกรรม (Literature review) และการรวบรวมหรื อ
ค้นหาข้อมูลเชิงพื้นที่ก่อนการจัด ทาโครงการ
เพื่อทากิจกรรมแลกเปลี่ ยนและแสดงความคิ ดเห็น ได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้ารั บ
การฝึกอบรมอกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
1. สามสหาย
2. พลังคิด
3. ยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่
4. สามสาว
5. สิงโตนาโชค
ก่อ นเข้ าไปส่ งเสริม เกษตรกรให้เกิ ดการรวมกลุ่ม และสร้างเครื อข่ าย เจ้ าหน้า ที่
ต้องมีเบื้ องหลัง ความคิ ดก่ อนว่ าที่ ตอ้ งทาไปส่ งเสริมเช่นนั้ นเพื่ออะไร ทาไมจึ งต้ องทา เจ้าหน้า ที่
ของรัฐ จะต้ องไปช่วยกลุ่ มประชากร 90 % ของประเทศ เพื่อ ลดความเลื่อ มล้ าไม่ เป็น ธรรมทาง
สัง คม ซึ่ งถ้ าพิ จารณาความเลื่อ มล้ าเรื่อ งรายได้ ประเทศไทยติ ดล าดั บ 162 จาก 174 ประเทศ
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เมื่อ 2 – 3 ปี ที่ แล้ว ทางสถาบั นวิช าการด้ านสหกรณ์ จึง ได้จัดทา Portfolio Analysis Matrix เพื่ อ
การพิ จารณา โดยวางเรื่ องโอกาสให้ เป็น แนวตัง้ และมองเรื่อ งทุ น ความรู้แ ละทุ นทรัพ ยากรใน
แนวนอน ทาให้สามารถแบ่งกลุ่ม ประชากรออกได้เป็นกลุ่มต่ างๆ 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มจนความคิด
เป็นกลุ่มที่น่าจะสามารถเปลี่ ยน/ปรับไปสู่
กลุ่มอื่นๆได้เร็ว และทางสถาบันฯ หรือ ส.
ป.ก. เอง ก็ได้คิดจะเปลี่ยนคนกลุ่มนี้ ให้ เป็น

กลุ่มคิดเก่ง ทาเป็น เห็น

คนคิดเก่ง ทาเป็นเห็นอนาคตได้ เพื่อจะไป

อนาคต

ลดช่องว่างของคนกลุ่มอื่นๆ เช่น คนที่เก่ง
มีความสามารถในการผลิตแต่ข าดโอกาส
ด้านการตลาด

กลุ่มจนความคิด จนเศรษฐกิจ

กลุ่มมีความสามารถ แต่ขาด

จนเพื่อนฝูง

โอกาส

ต้น เหตุหรือ รากที่ม าของความเลื่ อ มล้ าทางสั งคมนี้ มี ที่ม าแท้จริง เกิ ดจาก การ
ขาดโอกาสทางการศึ กษา การขาดโอกาสในการเรี ยนรู้แ ละรั บความรู้อ ย่างเที่ ยงธรรมเท่ าเทีย ม
กัน ซึ่ งจะต้ อ งมี การปรับกระบวนทัศ น์ ให้ มีค วามรู้ มองโอกาสเป็ น และต้ อ งมี ตัว อย่างที่ ดี ให้ ดู
เพื่อให้ทุกคนสามารถวิเคราะห์ข้อมู ลเพื่อการตั ดสินใจได้ ด้วยตนเอง
การจะสร้ า งรู ปแบบการเรี ยนรู้ น อกห้ อ งเรี ยนให้ กั บเกษตรกร โดยมี ค รู คื อ
เจ้ าหน้ าที่ Smart Officers ซึ่ งอาจจะแทนค าว่ าครู ด้ ว ยค าว่ า Coach เพราะไม่ ใ ช่ ค นสอนเขี ยน
หนังสือ แต่จะเป็นคนบอก สอนและแนะนาให้เกษตรกรรู้ จักการใช้ ที่ดนิ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด
การรวมกลุ่ ม และการสร้ า งเครื อ ข่ายจะมองลึ ก ลงไปถึ ง ปั ญ หาของฐานราก
เรื่อ งของการส่ งเสริม การรวมกลุ่ ม ให้ เข้ม แข็ง และยั่ ง ยืน ประสบการณ์ บอกให้ รู้ว่ าการที่ จัด ตั้ ง
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กลุ่ ม ไม่ ส าเร็ จ เกิ ด จากการที่ เจ้ า หน้ า ที่ เข้ า ไปชั ก ชว นเกษตรกร โดยไม่ ไ ด้ ศึ ก ษาก่ อ นว่ า
กระบวนการจั ดตัง้ กลุ่ม ที่แท้ จริง นัน้ เป็นอย่างไร เจ้ าหน้ าที่เริ่มต้ นด้ว ยการเข้าไปพู ดคุยกับผู้ นาใน
ท้ อ งที่ ด้ ว ยข้ อ มู ล เชิง พื้ น ที่ ที่ไ ม่ เป็ น ปั จจุ บัน มากนั ก และขาดก ารศึ ก ษาวิ เคราะห์ ก ลุ่ ม ผู้ น าใน
ท้ อ งถิ่ น ก่ อ นการลงพื้ น ที่ ก็ ท าให้ ทราบในภายหลั ง ว่ า ตั ว ผู้ น านั้ น ก็ ไ ม่ ไ ด้ เป็ น ที่ ยอมรั บขอ ง
เกษตรกรเท่าไรนั ก ซึ่ง ผู้น าที่ว่ านี้ จะเห็น แก่ ประโยชน์ ส่ว นตนมากกว่ าประโยชน์ ส่ วนรวมเห็ นแก่
เงิน รายได้ข องตนเองมากว่ าผลประโยชน์ร่วมของสมาชิ ก เกิ ดการเรี ยกเก็ บเงิน จากสมาชิ ก มี
การฉ้ อ โกงในกลุ่ มโดยผู้ น ากลุ่ ม และเกิ ด ปั ญ หาต่ า งๆตามมาจนสหกรณ์ ต้ องถู ก ยุบไป ทาให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ านรู้ สึกเข็ดขยาดและไม่ กล้ าส่ง เสริ มการจั ดตั้ งสหกรณ์ ซึ่ งเหล่านี้เป็ นปัญ หา
เรื่อ งการอ่ อ นประสบการณ์ ใ นการในการจั ดตั้ ง สหกรณ์ ข องเจ้ าหน้ าที่ ผู้ ปฏิ บัติ งาน อีก ทั้ งการ
การจั ดตั้ งสหกรณ์ ส่ว นใหญ่ จะเป็น ไปเพื่ อแนวนโยบาย โดยเฉพาะการจัดตั้ งสหกรณ์สาหรับการ
กู้ยืมเงิน
การส่ ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง กลุ่ ม ที่ เป็ น การท าร้ า ยหรื อ ส่ ง ผลร้ า ยให้ กั บเกษตรกร
เจ้าหน้าที่ไม่ ควรทา แต่ วิธีแ ก้ไขคือ หากเกษตรกรยังไม่พ ร้อมเจ้าหน้ าที่ค วรจะให้ เวลาเกษตรกร
ก่อ น แต่ สิ่ง แรกที่ เจ้าหน้ าที่ จะต้อ งทาคื อ การหาผู้ นาในพื้ น ที่ให้ ได้ เพราะผู้ น ามี ความสาคัญ ต่ อ
ความส าเร็ จของกลุ่มและสหกรณ์ เป็ นอย่างมาก ซึ่ งอาจกล่าวได้ กว่าทรั พยากรบุคคลของกลุ่ ม
หรือของสหกรณ์มีความสาคัญกว่าเงิน ที่ จะน ามาบริ หารหรือใช้ในกลุ่ ม/สหกรณ์
บางครั้งที่ ใหญ่ ที่ดู เข้ม แข็ง แล้ว เช่น กลุ่ มข้าวคุณ ธรรม จั งหวั ดยโสธร ก็ประสบ
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กัน ปัญ หาเช่น กัน ทางกลุ่ม จึง ได้ มีก ารบริหารจัด การกลุ่ มที่ ชาญฉลาด เพื่อ ลดความเสี่ยงและ
ความรุนแรงของปั ญหาที่จะเกิด คือ มีก ารจัด วางตัวเป็ นน าออกเป็น หลายกลุ่ ม ทั้ งกลุ่ มที่ผู้ นาที่
เป็น ฆราวาส ผู้ นาที่เป็น ผู้น าทางศาสนา และผู้ นาที่เป็ น คนรุ่น ใหม่รุ่นทายาท เมื่ อเกิด ปัญ หาขึ้ น
ในกลุ่ม กลุ่ มผู้ นาที่ เป็น ฆราวาสจะช่ว ยกั นแก้ปัญ หา หากแก้ไ ม่ได้ ก็จะมีก ลุ่ม ผู้น าที่เป็นผู้ นาทาง
ศาสนาเข้ ามาเป็ นส่ ว นสาคั ญ ในการจัด การปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น หรื อบางปั ญ หาที่ ผู้ ที่เป็น ผู้ น าท าง
ศาสนาไม่ ส ามารถเข้ ามายุ่ งกั บเรื่อ งทางโลกได้ ก็ จะยั งมี กลุ่ มที่ เป็ นกลุ่ม ผู้ นารุ่น ทายาทเข้ามามี
ส่วนร่ว มในการแก้ไ ขปั ญหา ถื อการบริ หารจัด การความเสี่ ยงที่จะเกิ ดขึ้ นเป็ นอย่างดี อีก วิธีหนึ่ ง
ของกลุ่ มข้ าวคุณ ธรรม สิ่ งที่ ตอ้ งการจะฝากเจ้าหน้ าที่ ไว้ คือ หากไม่มี ผู้น าในพื้ นที่ อย่ าคิด จัด ตั้ ง
กลุ่ม และถ้าผู้ นาไม่ ใช่ผู้ ที่คิด ถึงประโยชน์เพื่ อส่ว นรวมก็ไม่ จัดเป็นกลุ่มพึ่ งพาตนเอง จะเป็น เพียง
กลุ่ มที่ แสวงหากาไรที่ มีผ ลประโยชน์ แฝง ในส่ วนการจั ดตั้ งสหกรณ์ หากได้ผู้ นาที่มี ความพร้อ ม
แล้ว อีกสิ่งที่ยังสาคัญคือ บันไดการจัดตัง้ สหกรณ์ 7 ขั้น
ขั้นที่ 1 กลุ่มผู้ริเริ่ม – ความสมัครของเกษตรกร
หากว่าการจัดตั้ งกลุ่ม เป็น ไปเพี ยงเพื่อ นโยบายที่ได้รับ ในฐานะเจ้าหน้า ที่ของรั ฐ
จะต้อ งไปสร้างความเข้ าใจกั บเกษตรกรให้ เห็ น ถึง ความส าคั ญ และตระหนัก ถึ งความจาเป็ นใน
การรวมกลุ่ม และเข้าใจการจั ด ตัง้ สหกรณ์ ด้ ว ยตั วเขาเอง โดยเจ้ า หน้า ที่อ าจเข้าไปเรี ยนรู้ชี วิ ต
เรียนรู้พนื้ ฐานของเกษตรกร ชวนคุย ชวนคิ ด ให้ เกิด การแลกเปลี่ยนความคิ ดและเรียนรู้จุด อ่อ น
จุดแข็งของเกษตรกร แต่ประเด็นส าคั ญคื อเจ้ าหน้ าที่ มีภ ารกิ จหลายอย่างที่ ล้วนแล้ วแต่ เป็น งาน
นโยบาย ทาให้ ไม่ มี เวลาที่ จะได้เข้าไปคุ ยกั บเกษตรกร การรู้ จัก บริหารจั ด การงานในภารหลั ก
และภารกิจรองที่ เจ้ าหน้ าที่ ให้ เป็ น ระบบตามแผนงานของตนเองจึ งเป็ นสิ่ ง สาคั ญ ที่ เจ้ าหน้ า ที่
ควรปฏิบัติ
ขั้นที่ 2 เมื่อมีผู้สนใจจะรวมกลุ่มจะต้องรู้ว่าจะรวมกลุ่ มประเภทไหน ให้รู้กระบวนการขั้นตอนใน
การก่อตัง้ กลุ่ม
ขั้นที่ 3 เข้าไปส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการประชุ ม โดยจะประชุมกับกลุ่ มผู้ริเริ่ มก่อตัง้ ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้ก็จะได้ผู้นา พร้อมกับคณะผู้จัดตัง้ ซึ่งจะมีกี่คนก็แ ล้วแต่ พ.ร.บ. ของกฎหมาย นัน้ ๆ
ขั้นที่ 4 ประชุมคณะผู้จัดตัง้ สหกรณ์
ขั้นที่ 5 ประชุมผู้จะเป็นสมาชิก
ขั้นที่ 6 คณะผู้จัดตัง้ สหกรณ์ยื่นเอกสาร
ขั้นที่ 7 จดทะเบียนสหกรณ์
ในการการรวมกลุ่ม เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ต้องเข้าไปเพิ่มทุนการใช้ทรัพ ยากร และ
ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่ม หรือ รวมตัวจัดตัง้ สหกรณ์ ซึ่งจะต้องมีการระดมความคิดเกี่ ยวกับ
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การรวมกลุ่ม โดยตัวเจ้าหน้าที่ต้องเข้าใจหลักการและคุณค่ าของสหกรณ์ ก่อน ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจ
ต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะเข้ าไปชวนเกษตรกรคิด แลกเปลี่ ยนและเรียนรู้เรื่องสหกรณ์
กิจกรรมการระดมความคิดร่วมกันถึงการร่วมกลุ่ม/การจัด ตัง้ กลุ่ม
1.ทาไมต้องรวมกลุ่ม
เพื่อสร้างอานาจต่อรอง
เพื่อขอรับการสนับสนุน
ให้เกษตรกรช่วยกันคิดกันทา
สร้างอานาจต่อรองในการผลิตและลงทุน
เพิ่มศักยภาพในการผลิต
ช่วยแรงกัน
จัดการผลประโยชน์ร่วมกั น
ช่วยเหลือกันทาให้งานต่างๆง่ ายขึน้
ร่วมกันระดมทุน
มีเพื่อนร่วมคิดร่วมทาแก้ไขปัญ หา
แก้จุดก่อน สร้างจุดแข็ง เพิ่มโอกาส
เจ้าหน้ า ที่ม องว่า เกษตรน่า จะรู้ถึ ง เหตุ ผ ลว่ าทาไมต้ อ งมี การรวมกลุ่ม แต่ด้ ว ย
การรวมกลุ่ มที่ ผ่านมานัน้ เกิด การทุจริตให้เห็ นบ่ อยครั้ง ทาให้เกษตรกรเกิ ดความเบื่ อหน่ ายที่จะ
รวมกลุ่ มและมองว่าการรวมกลุ่ม เป็น เพี ยงแค่ส ถาบัน และนโยบายที่เจ้ าหน้าต้ องเข้าไปส่งเสริ ม
ไม่ได้เกิดจากความต้องการที่แท้ จริง หรือ ไม่ได้เข้ าไปอยู่ ในใจเกษตรกรอย่างแท้จริง
เช่ นนี้ ทาให้ เห็ น ว่ าปั ญ หาที่แ ท้ จริง ในการรวมกลุ่ ม ของเกษตรกร คื อ ทั ศ นคติ
และจิ ต ส านึ ก ในเรื่ องการรวมกลุ่ ม การเปลี่ ยนทั ศ นคติ ปลู ก จิต ส านึ ก และการมีเครื่ อ งมื อ ที่ ดี
เช่ น กลุ่ ม ต้น แบบเรื่ อ งการรวมกลุ่ ม จึง มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การเข้ า ไปทาความรู้ค วามเข้ าใจกั บ
เกษตรกร และสหกรณ์ ที่แ ท้จริ งนัน้ หมายถึง สหกรณ์ ภาคประชาชน เช่ น วิ สาหกิจชุม ชน กลุ่ ม
เกษตรกร ที่ เป็ น การน าค่านิ ยมสหกรณ์ และคุ ณ ค่ า สหกรณ์ มาใช้ใ ห้ เป็ น สากล เมื่ อ สมาชิ ก มี
ความพร้ อ มและเข้ ม แข็ ง จึง ค่ อ ยไปจดทะเบี ยนสหกรณ์ กลุ่ มจะเข้ ม แข็ ง ได้ ก็ ขนึ้ อยู่ กั บคนที่ จะ
ร่วมมือกัน
2.กลุ่มแบบไหนที่จะทาให้เกษตรกรดีขึ้น
กลุ่มที่เกิดจากความชอบ ความร่วมมือร่วมใจ
มีอุดมการณ์เดียวกัน ความคิดเดียวกันในทิศทางเดี ยวกัน
มีความพร้อม มีต้นทุน
มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาเดียวกัน
มีการบริหารจัดการที่ ดีและแผนปฏิบัตงิ านที่ ชัดเจน หมั่นประชุมปรึก ษาหารือกัน
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มีผู้นาที่ดี เสียสละ
ตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิก สร้างรายได้
สร้างความสามัคคี เห็นประโยชน์ของสมาชิก ธุรกิจที่เป็นธรรม
เกิดจากความต้องการที่แท้ จริงและความสมัค รใจของสมาชิก
มีเพื่อนร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่วมกันแบ่งปัน และแก้ไขปัญหา
กลุ่มเข้มแข็ง : กลุ่มธรรมชาติ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สหกรณ์ ที่ จะถู กพู ด ถึ งต่ อ จากนี้ จะหมายถึง กลุ่ ม ที่ ทางานร่ว มกั นด้ ว ยความ
สมั ค รใจของสมาชิ ก ส่ ว นรู ปแบบจะเป็ น เช่ น ไรนั้ น ความต้ อ งการขอ งสมาชิ ก กลุ่ ม จะเป็ น
ตั ว ก าหนด ก่ อ นการจั ด ตั้ ง กลุ่ ม จะต้ อ งมี ก ารวิ เคราะห์ ปัจจั ยสภาพแวดล้ อ มโดยมอ งจาก
ฐานข้อ มูล สมาชิ ก ซึ่ งสิ่ งแรกที่ จะได้จากการวิเคราะห์ ด้ว ย SWOT คือ แผนกลยุ ทธ์ (ที่เป็น แผน
ยาว) ที่ จะบอก วิสั ยทัศ น์ กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับภูมิ สังคม มี KPI (ตัวชี้วั ด) ชัด เจน และเป็ นการ
มองอนาคต เมื่ อ ได้ แ ผนกลยุ ท ธ์ แ ล้ ว ก็ จะเริ่ม เข้ า สู่ ก ารออ กแบบระบบงาน ทั้ ง ในส่ ว นขอ ง
ระบบงานและโครงสร้างองค์ ก ร และถ้ าตั วชี้ วั ดไปแตะกับ ภาคีที่เกี่ ยวข้อ งจะต้อ งมี ก ารจัด ทา
แผนธุ รกิ จ เช่น แผนธุ รกิ จในสหกรณ์ จะประกอบไปด้ วย แผนธุ รกิ จสิ น เชื่อ แผนธุรกิจรับฝาก
เงิ น แผนธุ รกิ จรวบรวมผลผลิ ต แผนธุ รกิ จการตลาด ฯลฯ ซึ่ ง แผนธุ รกิ จนี้ จะต้ อ งมี ก รอ บ
ระยะเวลากาหนดไว้ เมื่ อมีแ ผนธุรกิจแล้ว ก็จะต้องทาแผนประจาปี และมี การประเมิน ทุกปี หาก
มีจุดบกพร่อ งก็ ตอ้ งมี ก ารปรับแผน และสิ่ งส าคั ญ คือ จะต้อ งมี การจั ดการฝึก อบรมการจั ด การ
การเงิน
กลุ่มจะเข้มแข็งได้ต้องมีโครงสร้างองค์กร เมื่อได้กลุ่มที่มีสมาชิกเป็นเจ้าของ
จะต้องมีการประชุมใหญ่ของสมาชิก เพือ่ ให้สมาชิกมี ส่วนร่วมในการแสดงความคิด เห็น เพื่อ
กาหนดนโยบาย ผู้จัดการกับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการจะต้องเป็นมืออาชีพ ในการก ากับ ดูแล
บริหารการดาเนินการให้สนองตอบความต้องการของสมาชิก ซึ่งสมาชิกก็จะตัง้ ผู้ตรวจสอบ
กิจการ (เปาบุ้นจิน้ ) เพื่อตรวจสอบความโปร่งในการทางานของผู้จัดการกับเจ้ าหน้ าที่
คณะกรรมการ ว่าเป็นธรรมาภิบาลหรือ ไม่ หากในกลุ่มไม่มีผู้จัดการสามารถแต่งตัง้
คณะกรรมการมาดาเนินการแทน/รัก ษาการแทนผู้ จัดการได้ แต่ตอ้ งไม่เกิน 3 ปี
เจ้ า หน้ าที่ ข องรั ฐไม่ ค วรบั งคั บเกษตรกรให้ จัดตั้ ง กลุ่ ม หากเกษตรกรยั ง ขาด
ความพร้ อมด้านบุ คลากรหรือ ขาดความเข้ม แข็ งของสมาชิ กกลุ่ ม เพราะการบั งคั บให้ เกิ ดกลุ่ ม
เช่น นี้ จะเป็น ภาระให้ เจ้ าหน้ าที่ /รั ฐ ต้ องเข้ า ไปโอบอุ้ม เกษตรกรอยู่ ต ลอดเวลา อีก ทั้ ง สหกรณ์
ไม่ ได้ เหมาะกั บทุ ก คนทุ ก กลุ่ ม แต่ เหมาะส าหรั บบางกลุ่ ม ที่ คิ ด จะร่ ว มมื อ กัน พึ่ ง พากั น และมี
อุดมการณ์ร่วมกัน เรียกว่า ค่านิยม หรื อ คุ ณค่ าสหกรณ์ ในช่ว งที่ มีวิก ฤตคนที่ เข้ามาทางานใน
สหกรณ์ อาจทางานโดยไม่ ได้รับเงิน เดื อน แต่ ก็ยังทางานด้ว ยความมีอุ ด มการณ์ และเป้าหมาย
ร่วม เจ้าหน้ าที่ทุกคนควรทาความเข้าใจหลั กสหกรณ์ส ากล 7 ประการ ให้ลึ กซึ้ งและหากคิ ดจะ
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จัด ตัง้ กลุ่ม เกษตรกรจะต้ อ งให้ข้ อ มูล ข่ าวสารและการเรียนรู้ เพื่ อ อยู่ ร่วมกั นแก่ เกษตรกรอย่ า ง
ต่อ เนื่ อ ง เพื่ อปรั บทั ศ นคติ เขา ในบางกลุ่ มที่ จะจั ด ตัง้ และยัง ไม่ มี ผู้จัด การสหกรณ์ สามารถให้
คณะกรรมเข้ ามาทาหน้ าที่ เป็ น รัก ษาการผู้จัด การก่ อ นได้ แต่ ต้ องระมัด ระวั งความเป็ นมื อใหม่
และความวิริยะอุตสาหะของรัก ษาการผู้ จัดการ
การทาแผนกลยุ ทธ์ ตอ้ งออกแบบกระบวนการจัด ทาข้อ เสนอแผนกลยุทธ์ โดย
อาจน าเอากรอบคิด แนวทางการจั ดการห่ว งโซ่อุ ปทานมาใช้ ร่ว มด้ว ย โดยการน าเอาข้อ มูล ที่ มี
อยู่ หรือ สิ่งที่ เป็น ข้อเท็จจริงในอดี ตซึ่ง อาจได้จากการประสานงานกับผู้ ที่เกี่ ยวข้องเพื่อ ขอข้ อมู ล
ทุติ ยภู มิ เช่น ข้อ มู ล ยอดขายในรอบ 5 ปี ที่ ผ่ า นมา ข้ อ มู ล ราคาขาย ข้ อ มู ลปั ญ หาที่ พ บ เพื่ อ
ประมาณการและพยากรณ์ ต าแหน่ง ของกลุ่ ม /ธุ รกิ จ ใน 3-5 ปีข้ า งหน้ า เพื่ อ จะสามารถเห็ น
ข้อมูลแนวโน้มอัตราการเจริญ เติ บโตด้ านการขายสิน ค้า สาหรับที่จะออกแบบแผนธุรกิ จ ต่อไป
เครื่อ งมื อ ที่ใช้ ในการวิ เคราะห์ เพื่ อการประมาณการและพยากรณ์ คือ SWOT
analysis หรื อ Five forces Model หรื อ หากมี เวลาจากั ด อาจใช้ วิ ธี GAP analysis ที่ เป็ น การ
วิเคราะห์ช่ องว่าง โดยการ วิเคราะห์ส ถานการณ์ให้ เห็ นจุ ดอ่ อน จุด แข็ ง โอกาส อุปสรรค ของ
พืชหลัก พืน้ ที่ หลัก คนรับผิ ดชอบ/หน่วยงานสนับสนุน ตลาด แล้วเชื่อมโยงข้ อมูล ให้ได้เป็น แผน
กลยุทธ์
การวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้ างการเปลี่ ยนแปลงใน
องค์กร มีการกระบวนการจัดทา ดังต่อไปนี้
1. SWOT วิเคราะห์ กลุ่ ม ให้ เห็ น โอกาส อุ ปสรรค จุ ดแข็ ง จุด อ่อ น ที่ เป็ น ปัจจั ย
สภาพแวดล้อ มของกลุ่ม ให้ผู้ มี ส่ว นได้ส่ ว นเสี ยเห็ นและรับรู้ร่วมกั น และการใช้ SWOT Matrix
มาวิเคราะห์ ก็ จะทาให้เห็น ชั ดเจนว่ าควรจะเดิ นไปในทิศ ทางใดและทาอย่ างไรให้ ไปสู่ เป้ าหมาย
ร่วม/ธงเป้าหมายร่วม
2. นาผลการ SWOT มาก าหนดวิสั ยทั ศน์ (ภาพอนาคตที่ อ ยากให้ เป็ น ภายใน
กรอบระยะเว ลาที่ ก าหนด) ที่ เป็ น เป้ า หมายร่ ว ม/ธงเป้ า หมายร่ ว ม ขอ งผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
วิสัยทัศน์ที่ถูกกาหนดขึน้ นี้จะสามารถนามาเขียนแตกออกเป็นพั นธกิจหรือ ภารกิจ
3. เมื่อ ได้เป้าหมายร่ว ม/ธงเป้ าหมายร่ว มและพั นธกิจหรื อภารกิ จแล้ ว ก็จะเข้ า
สู่ ก ารก าหนดยุ ทธ์ ศ าสตร์ ว่ า จะมี วิ ธี ก ารทาอ ย่ า งไรให้ ไ ปถึ ง หรื อ บรรลุ เป้ า หมายร่ ว ม /ธง
เป้าหมายร่ว ม ต้ องไปขอความร่ วมมื อและการสนับสนุ นจากใคร หน่วยงานไหน เพื่ ออะไร หรื อ
จะต้อ งแก้ กฎระเบี ยบข้ อใด มีอะไรที่ ยังต้อ งการพัฒ นาอยู่บ้าง ฯลฯ สาหรับยุ ทธศาสตร์ปีแ รกจะ
ถูก เรียกว่า แผนกลยุทธ์หรื อแผนการด าเนิน งานประจาปี และในแผนกลยุ ทธ์แ ต่ล ะปี จะต้อ งมี
KPI หรือ ตัว ชี้ วัด ซึ่ งตั ว ชี้วั ดอาจเป็ น เรื่ องรายได้ที่เพิ่ ม ขึน้ ของเกษตรกร ยุ ทธศาสตร์ ทั้งหมดใน
ภาพรวมจะถูก คลี่ ออกมาเป็ นช่ว งเวลาที่ เรียกว่าแผนปฏิบัติ งานหรือ แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
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หรื อ แผนด าเนิ น งานรายปี และในแผนปฏิ บัติ ง านหรือ แผนปฏิ บัติ ราชการประจาปี หรื อ แผน
ดาเนินงานรายปีน้ีจะต้องมีการเขี ยนน าเสนอแผนงานโครงการประกอบอยู่ ด้วย
สิ่งที่ เป็ นประเด็น สาคัญ คื อ ทาอย่ างไรจะทาให้ แผนปฏิ บัติ งานหรื อแผนปฏิ บัติ
ราชการประจาปีหรื อแผนด าเนิน งานรายปี สอดคล้ องกั บแผนกลยุทธ์ การจะทาแผนกลยุ ทธ์
ใดๆให้เหมาะสมกับองค์ กรจะขึน้ อยู่กั บการกาหนดปัจจั ยที่เกี่ยวข้องให้ค รอบคลุม ยิ่งครอบคลุ ม
มากเท่าไหร่ แผนกลยุทธ์ก็จะยิ่ง เหมาะสมกั บองค์ก รนั้ นๆ มากเท่ านัน้ ดัง นัน้ จึงจาเป็ นต้ องมี การ
วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในอย่ างเหมาะสม
ได้ มี ท ากิ จกรรมกลุ่ ม เพื่ อ วิ เคราะห์ ปัจจั ยสภาพแวดล้ อ มภายใน โดยการ
วิเคราะห์ก ลุ่มเกษตรกรตั วอย่าง 5 กลุ่ม เพื่ อนาเสนอจุ ดแข็งจุ ดอ่ อนของปัจจัยสภาพแวดล้อ ม
ภายใน ตามค่าความส าคั ญ จากคะแนนมาก คื อ 3 – ปานกลางคื อ 2 และน้อ ยคื อ 1 ใช้ ข้อ มู ล
จากตารางด้านล่างในการวิเคราะห์
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (3,2,1)
จุดอ่อน (3,2,1)
โครงสร้างองค์กร
ระบบงาน
เงินทุน
ผลิตภัณฑ์
ผู้จัดการ
สมาชิก
กรรมการ
1.กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวกล้องชีวภาพ จังหวัดมหาสารคาม
3. กลุ่มโรงเรียนชาวนา จังหวัดอุดรราชธานี
4. กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ผู้ผลิ ตมันส าปะหลัง จังหวัดอุทัยธานี
5. กลุ่มเกษตรกรบ้านท่างาม จังหวัดสกลนคร
จากการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้ อมภายในของแต่ ละกลุ่ม พบว่า เจ้าหน้ ามี ทักษะใน
การระดมความคิ ดและมี การจัด ทาเวที แ ลกเปลี่ ยนกั บกลุ่ ม เกษตรกร ในส่ ว นของโครงสร้ า ง
องค์ก รนัน้ การจะมองว่า เป็นจุ ดแข็ งหรือ จุดอ่ อนจะต้ อ งมองว่า องค์ประกอบในโครงสร้างได้ทา
หน้าที่ของตนเองหรือ ไม่ ตามข้ อมู ลหลั กฐานเชิ งประจัก ษ์ อาจมองการมี ส่วนร่วมในการประชุ ม
ของสมาชิก ตามโครงสร้ าง ซึ่ งการมีส่ วนร่ว มนี้ ไม่ ใช่แ ค่ การเข้ าร่ วมประชุ มและนั่ง ฟัง จะต้ องมี
การแสดงคว ามคิ ด เห็ น ในที่ ป ระชุ ม ที่ จะมี ผ ลต่ อ องค์ ก รด้ ว ย และต้ อ งไม่ ลื ม ว่ า ในปั จจั ย
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สภาพแวดล้ อมด าเนิ น สมาชิ กลุ่ มจะถูกมองใน 2 สถานะ ทั้งในฐานะคนใช้ บริก าร และในฐานะ
ผู้เป็นเจ้าของ
เมื่อ วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในแล้ ว ก็ จะเห็นจุ ดอ่ อนและโอกาสที่จะ
สามารถยกระดับได้ การรวมกลุ่ม ด้ว ยขนาดจานวนสมาชิ ก 15 ราย ถื อว่ า เป็ นกลุ่ม ที่ค่ อนข้าง
สมบู รณ์ แล้ ว แต่ ก็ ต้ องพิ จารณาเรื่ องโซ่อุ ปทานของสิ น ค้ าด้ ว ย แนวคิ ด เหล่ า นี้จะได้ จากการ
เรียนรู้ เรื่องโซ่อุปทานและการรวมกลุ่ มแบบเชิงลึ ก ซึ่ งเมื่อ เรียนรู้ ทั้งสองส่ว นนี้แ ล้ว ก็ จะสามารถ
ยกระดั บเรื่อ งการเชื่ อ มโยงเพื่ อ สร้ า งพั น ธมิ ต รธุ รกิ จ และควรมีก ารน าเรื่อ งการค้ าที่ เป็ น ธรรม
เข้ ามาเกี่ ยวข้ อ งทั้ ง ในเรื่อ งการผลิ ต และราคาที่ เป็ น ธรรม พร้ อ มกั บชี้ ให้ เกษตรกรเห็ น ว่าเขา
สามารถเพิ่ ม คุ ณ ค่ า และสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ กั บ ที่ ดิ น ได้ เช่ น นี้ แ ล้ ว ทุ ก อ ย่ า งจะต้ อ งเริ่ ม จากตั ว
เจ้าหน้ าที่ เองก่อ นโดยมีเกษตรกรเป็ น เป้าหมายหลั ก เจ้าหน้ าที่ ตอ้ งเป็ น Coach ที่มี ความชัด เจน
สามารถทาให้ เกษตรกรเกิ ด ความเชื่ อมั่ น และไว้ ใจ ในขณะเดี ยวกั นตั ว Coach เองก็ ต้ องได้ รับ
โอกาสจาก ส.ป.ก. ในการทางานด้วย
ในการวิ เคราะห์ สภาพแวดล้ อ มดาเนิ น การ จะต้ อ งมองให้ อ อกว่าอั น ไหนคื อ
โอกาสและอั นไหนคือ อุปสรรค เช่ น การสนับสนุนโรงสี ข้าวบางคนเข้าใจว่าเป็นโอกาส แต่ หาก
มองลึ กๆนั่น อาจเป็น อุปสรรคก็ไ ด้ เพราะการมี โรงสีจะทาให้เกษตรกรมัว แต่ ยุ่ง อยู่ กับโรงสี ไม่ มี
เวลาที่จะทาอย่ างอื่ น การมี ก ลุ่ม คนมารับซื้อ ผลิ ตผล/ผลิต ภั ณ ฑ์ก็ นั บว่ าเกษตรกรกลุ่ ม นัน้ ๆมี
ธุรกิ จคู่ ค้ า ถื อ เป็ น ช่ อ งทางการค้ า ทางหนึ่ ง อย่ างไรก็ ต ามควรจะมองเพิ่ มเติ ม ด้ ว ยว่ า ควรจะ
ยกระดั บการค้าเพิ่ ม เติ ม ในช่อ งทางอื่น ๆอย่างไร เพื่ อ ให้ ได้ ราคาผลผลิ ตที่ เพิ่ ม ขึ้ นและรายได้ ที่
ยั่ง ยืน อีก ทั้ ง ยัง ต้ องมองเรื่อ งคู่ แ ข่ งในพื้ น ที่ แ ละพื้ น ที่ใกล้เคียง ว่ าใครทาเรื่ องนั้ นๆอยู่ แล้ ว มี พี่
เลี้ ยง/มี Coach เป็ น ใคร มี เงิน ทุ น มากน้ อยแค่ ไหน ประเด็ น ที่ ค วรมองและถื อ เป็ นส่ ว นส าคั ญ
สาหรับโซ่ อุ ปทานก็ คือ ประเด็น สั ง คม เช่ น ว่า มองเห็ นสั ง คมคนก าลั ง นิยมทานผั กอิ น ทรีย์ ที่
แสดงถึ งว่ า สัง คมผู้ บริ โภคตอบรับการบริ โภคพื ชผั ก อิ นทรี ย์ทาให้ ง่ายต่ อ การหาตลาดส าหรั บ
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชผักอินทรี ย์
สาหรั บการวิเคราะห์ข้ อ มู ล ปั จจั ยภายนอกนั้ น จะต้ อ งมองโดยพิ จารณาจาก
ข้อมู ลเชิง ประจักษ์ เท่านั้ น เครื่อ งมือ ที่ใช้เป็นแบบประเมิ นความคิ ดเห็ น หรือมาแหล่งข้ อมูล ที่เป็ น
เอกสารเช่น รายงานการประชุม
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ปัจจัยส าพแวดล้อม ายนอก
ปัจจัยส าพแวดล้อมดาเนินการ

เศรษฐกิจ

สมาชิกส กรณ์
(มองในฐานะ
ผู้ใช้บริการ)

กฎ มาย

คู่แข่งทางการ
ค้า

ปัจจัยส าพแวดล้อม ายใน
-ข้อบังคับ
-โครงสร้างองค์กร
-ระบบการควบคุมภายใน
-การเงิน
-กรรมการดาเนินงาน
-เจ้า น้าที่
-สานักงาน
-เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ใช้
-บริการธุรกิจของส กรณ์

ธุรกิจคู่ค้า

สังคม
พันธมิตร
ธุรกิ จ

นโยบายรัฐ
น่วยงาน
สนับสนุน

เทคโนโลยี

การก าหนดวิสัยทัศน์ รวมถึ งการทาแผนกลยุทธ์ ทุกอย่างต้ องเกิ ดจากการมีสว่ น
ร่วมและแสดงความคิด เห็นของสมาชิก วิสัยทัศน์ ภารกิ จหรือ พันธกิ จ จะต้องเข้าใจง่าย ไม่เยอะ
เกิน ไป จะต้อ งมองที ละอย่ าง วิสัยทัศ น์ บอกถึ งเรื่ องของอนาคตที่ อยากให้เป็ น แต่ภ ารกิจหรื อ
พัน ธกิ จจะบอกกิ จกรรมที่ก ลุ่ ม จะทา ซึ่ ง จะต้ อ งเชื่อ มโยงถึง เงิ น ที่ จะใช้ คนที่ จะมารั บผิ ด ชอบ
จะต้อ งมีก ารทาแผนธุรกิ จที่มี รายละเอี ยดชั ดเจน ในแผนกลยุทธ์จะมีวิสั ยทัศ น์ที่เป็นภาพอนาคต
ในภารกิ จจะมีกรอบแบ่งหน้า ที่หรื อกิจกรรมที่ กลุ่ม จะทากิ จกรรม เช่น กิจกรรมการส่ง เสริม ให้ มี
การหาตลาดเพิ่ ม วั ต ถุประสงค์ คื ออะไร เพื่ อ เพิ่ มตลาดทางเลื อ ก หรื อ เพื่ อเพิ่ม ยอดขาย หรื อ
เพิ่ม ราคาไปยั งตลาดที่มีมู ลค่ าสูง กว่า ต้อ งระบุให้ ชัดเจนและต้ องมี ตัว ชี้วัด ทั้งในเชิง ปริม าณและ
เชิง คุณ ภาพ แล้ วกลยุ ทธ์ ที่จะทาให้ สาเร็จอีก ประการคือ การสร้างแบรนด์ข องสิน ค้าให้ ประสบ
ความส าเร็ จ เมื่อ ปฏิ บัติ กิจกรรมตามแผนนัน้ ๆแล้ว จะต้อ งมีก ารติด ตามประเมิ นผลแผลในทุก ๆ
ระยะด้วย
ในการกาหนดกลยุ ทธ์ บางทีมี มากกว่า 1 กลยุ ทธ์ ซึ่ งควรจะเลื อกเอากลยุ ทธ์ ที่
สาคั ญ ๆ ไว้ เป็ น เสาหลัก กลยุทธ์ หรือ แนวทางกลยุ ทธ์ และเพื่ อ ให้ ก ลยุ ทธ์ ประสบความส าเร็ จ
จะต้ องประกอบด้วย 4 มิติ คือ กระบวนการเรียนรู้และพัฒ นา การบริ หารจัดการกลุ่ม มุม มอง
ลูกค้ า และเงิน ทุน หมุ นเวี ยน ซึ่ง บางครั้ งมี การขาดทุ นจาเป็น ต้อ งอาศัยเงิน ทุน หมุ นเวี ยน เพราะ
แน่นอนว่าการลงทุนในปีแรกๆ ต้องใช้เวลาในการหาและสร้ างความเชื่อมั่น ให้กั บลูกค้ า
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เมื่อ รวมกลุ่ มแล้ว จะทาให้ก ลุ่ม เข้ม แข็ งได้ จะต้ องมีก ารวางแผน หน่ว ยราชการ/
องค์ ก รก็เ ช่ นกั น ทั้ งนี้ แ ผนระยะยาวที่ ว างไว้ ไ ม่ ควรมี ระยะเวลานานเกิ น กว่ า 3 ปี เพราะโลก
เปลี่ ยนทุ ก วัน ตามปั จจั ยสภาพแวดล้ อม แผนระยะยาวนี้ จะเป็ น การมองอนาคต ก่อ นจะน าไป
ปฏิ บัตไิ ด้ ตอ้ งทอนแผนให้ เป็ น แผนปฏิบัติ งานหรื อ แผนปฏิบัติ ราชการประจาปี ที่เป็ นแผนงาน
โครงการตามปีง บประมาณ ดั งนั้ นแผนงบประมาณที่ทาแล้ว สามารถเชื่ อมโยงหรือ สอดรับกั บ
แผนกลยุ ทธ์ และมี ก ารวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มรอบๆ ซึ่ ง จะทาให้ งานของ ส.ป.ก. ประสบ
ความสาเร็จได้เร็วกว่าที่กาหนด และเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุด
การระดมความคิดของเจ้าหน้า ที่ถึงสิ่งที่ ได้ รับมา ทั้งที่เป็นความรู้ใหม่และการน าไปใช้
กลุ่ มที่ 1 สิ่ งที่ ได้ คือ การวางแผน ทั ศ นคติ กระบวนการทางาน วิ ธีก ารทางาน
และทิศ ทางการทางานกั บกลุ่ม เป้าหมาย (เกษตรกร) เช่น การรวบรวมข้อ มูล การประเมิน และ
การออกแบบโครงการ
แต่ ปัญ หาที่เจ้าหน้ าที่ มั ก จะพบบ่ อ ยในการทางานคื อ เจ้ าหน้ า ที่ต้ น สั ง กัด ราย
อื่น ๆ ไม่ ไ ด้ เข้ า ใจในงานหรื อ สิ่ ง ที่ เจ้ า หน้ าที่ ผู้ เข้ ารั บการฝึ ก อบรมจะทา และก็ ต้ อ งยอมรั บว่ า
ปัญ หาหรื อสิ่ ง ที่ เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งเจออย่ างแน่ น อน คื อ การต้ อ งทางานตามค าสั่ งการหรื อ ตาม
นโยบาย อย่ างไรก็ดี หากเจ้ าหน้า ที่ นัก ส่ งเสริ มมองเห็น เป้ าหมายร่ว มที่แ ท้ จริ งว่ าเป็น เกษตรกร
และรู้ว่ าตนเองยืน อยู่ ตรงจุ ดไหน แล้ว ลองศึ กษาปั ญหาให้ ดี ๆ ก็จะพบว่ าปัญ หาที่แ ท้จริง ก็คื อสิ่ ง
เหล่ านี้ ที่ รศ.จุฑ าทิพ ย์ ภัทราวาท ได้ก ล่าวมา ในระยะยาวก็ค งเลี่ ยงไม่ พ้น แม้ผู้ บริหารองค์ ก ร
นัน้ จะเปลี่ ยนแปลงไป หรื อ แนวนโยบายจะเปลี่ยนไปในทิ ศ ทางใด เพราะเป้ า หมายร่ ว มของ
เจ้ าหน้ าที่ ก็ ยัง ไม่ เปลี่ ยน อี ก ทั้ ง ปั ญ หาเดิ ม ๆที่ พ บเมื่ อ หลายปี ที่ผ่ านมาก็ จะยั งคงมี ต่ อ ไปหาก
เจ้าหน้าที่ทุกท่ านยั งทางานด้ว ยวิ ธีก ารแบบเดิม เจ้าหน้ าที่ เองก็คงจะรู้สกึ ว่ามันไม่ได้ มีประโยชน์
หากจะทางานแล้ ว ก็ ยังมี ปัญ หาต่อ ๆไปหรื อ มีปัญ หาเพิ่ ม ขึ้ น มาเรื่ อ ยๆ นโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จึงมุ่ ง หวั งที่ จะพัฒ นาตั วของเจ้ าหน้า ที่ก่ อนเพื่ อไปพั ฒ นาเป้ าหมายก็ คือ ตั ว
เกษตรกร และการทาความเข้ า ใจกับเจ้ า หน้ า ที่จัง หวั ด หรื อ ปฏิ รูปที่ดิ น จัง หวัด ก็ ดี หลายๆครั้ ง
ย่อ มมี ปัญ หาเพราะเขาเหล่ า นัน้ ไม่ ได้เข้าใจในสิ่ งที่ เจ้ าหน้า ที่ก าลั งจะทามากนั ก อีก ทั้ง ที่ผ่ านมา
เมื่อ เจ้าหน้ าที่ ผู้ปฏิบัตจิ ั ดทารายงานที่ เกิด ขึน้ จริ งเพื่ อน าเสนอ เจ้าหน้ าที่บริหารก็ไ ม่ได้ พิจารณา
รายงานดั ง กล่ า วมากนั ก กลั บไปคิ ด ใหม่ ทาใหม่ แ ละรับ นโยบายใหม่ ม าด าเนิ น การ สุ ด ท้ า ย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตกิ ็น้ อยใจว่ า ทาตามนโยบายส่ วนกลางแล้ วแต่ ปฏิ รูปที่ ดินจั งหวัดไม่เข้ าใจ และ
ไม่แ น่ใจว่าเจ้าหน้าที่ ได้ ทาตามนโยบายส่ว นกลางหรือ ไม่ เหล่ านี้ก็ เป็ นประเด็ นส าคัญ ที่เจ้าหน้า ที่
จะต้อ งเจอ โดยเฉพาะเจ้าที่ ที่เป็น คนทางานและมีหัว หน้ าเป็น ผู้ อ านวยการในระดับฝ่ ายต่า งๆ
กลุ่ ม ต่ างๆ ส.ป.ก. ไม่ มี หน้ า ที่ ใ นการจั ด ที่ ดิ น อย่ า งเดี ยวเท่ า นั้ น แต่ ยัง มี หน้ า ที่ ใ นการเป็ น นั ก
ส่งเสริ มและพัฒนา และต้องยอมรับว่า สหกรณ์เป็ นบาดแผลของ ส.ป.ก. มานาน แต่ในอนาคต
อัน ใกล้ และในปั จจุ บัน นี้ ทุก องค์ก รพั ฒ นาเกษตรกรรวมทั้ ง ส.ป.ก.เลี่ ยงไม่พ้ น เลยที่จะส่ งเสริ ม
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เกษตรกรในรู ปแบบสหกรณ์ แม้ ว่ า ทุก คนพยายามจะเลี่ ยงพู ด ค าว่าสหกรณ์ แต่ ทิศ ทางการ
ดาเนิ นงาน หรือ ยุ ทธศาสตร์ข องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ล้ วนแล้ว แต่ ไปในทางนัน้ ทั้ง หมด
เพราะสิ่งส าคัญ จริงๆของสหกรณ์ คือ คุณ ค่าของสหกรณ์ และหลักการสหกรณ์ ที่ดี ซึ่งก็จะต้อ ง
ฝากเจ้ าหน้า ที่ทุกท่ านให้ เป็ น Smart Officer ที่ คิด เก่ง ทาเป็ น เห็ นอนาคต จะเป็ นคนที่ ทาให้ เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
กลุ่มที่ 2 ได้เรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลของกับเจ้ าหน้ าที่ ส.ป.ก.จังหวัดอื่น ที่
เป็นการวิเคราะห์จุด แข็งจุดอ่อนของแต่ละพื้ นที่แ ละแนวคิด ที่ จะไปปรั บใช้ ในพืน้ ที่ต่อไป เช่น การ
แปรรูปและการออกแบบ packaging ของผลิตภัณฑ์
กลุ่มที่ 3 เห็นความเชื่อมโยงในการวางแผนพัฒนาในพืน้ ที่ มากขึน้ ได้เห็น
ยุทธศาสตร์การทางานทั้งแต่ ยุทธศาสตร์ของประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวงฯและยุทธศาสตร์
ของ ส.ป.ก. เอง ได้มองเห็นภาพชัดในการคัดเลือกกลุ่ม เพื่อลงไปต่อ ยอดในเรื่องของบุคคล
การศึกษาพืน้ ที่และการวิเคราะห์จุด แข็งจุดอ่อนให้ส ามารถเข้าไปส่ง เสริ มเกษตรให้ รวมกลุ่ม กัน
ได้อย่างยั่งยืน โดยใช้กระบวนการของสหกรณ์
การทางานต้องทาเป็น ยุทธศาสตร์ของพืน้ ที่ที่ศกึ ษา ถ้ามีเวลาน้อยให้เลือกกลุ่ม
ที่มีแนวโน้มว่าจะประสบความส าเร็จเร็ว/มากที่สุด ถ้าได้กลุ่มที่ประสบความส าเร็จแล้วก็จะมี
กลุ่มต้นแบบที่จะสามารถขยายผลไปได้อ ย่างมี ประสิ ทธิภ าพและรวดเร็ว
กลุ่ม ที่ 4 เดิม มองการทางานว่าใช้แค่ แผนกลยุทธ์เท่ านัน้ แต่ ความจริงคื อแผนกลยุ ทธ์เป็นเพียง
เครื่ อ งมื อ ตัว หนึ่ ง และที่ แท้ จริ งการทางานนั้ นต้ อ งมองที่ เป้ าหมายนั่ นก็ คื อ ตัว เกษตรกร องค์
ความรู้กระบวนการจัดตัง้ สหกรณ์ ที่ถูกต้อง การวิเคราะห์ปัจจั ยภายนอกและภายในที่ถูกต้อง
กลุ่มที่ 5 สิ่งแรกที่ได้คือ กาลังใจ เพราะโดยส่วนตัวเชื่อว่าการรวมกลุ่ม ทาได้ยาก แต่จากที่ฟัง
แล้วทาให้ทราบว่า การรวมกลุ่มนัน้ ต้องใช้เวลาเพราะการสร้างระบบในการปรั บเปลี่ยนต้องใช้
เวลา และกระบวนการในการรวมกลุ่ มต้องเน้น การมีสว่ นร่วมของกลุ่ม
สรุปได้ ว่าในภาคเช้า สิ่ง ที่ได้รับคือ กระบวนการในการรวมกลุ่ ม การทากลุ่ มให้
เข้ ม แข็ ง โดยใช้หลั ก การของสหกรณ์ และ การทาแผนกลยุทธ์ สู่ แ ผนปฏิ บัติ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ใ น
ระยะเวลา 3 ปี และทางผู้ จัด ได้แ จ้งว่ า โปรเจค PBL ที่ จะด าเนิ นการภายใต้หลัก สูตรนี้ ไม่ได้ เร่ ง
ให้ มีตั ว ชี้วั ด ดัง เช่ น หลั กสู ต รการพั ฒ นาเกษตรกรอย่างยั่ ง ยืน แต่ จะเป็ นการเน้น การส่ง เสริ ม
การทางาน ภายใต้ MOU ร่ว มกั บ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง ทาง ส.ป.ก. มี ง บประมาณ
สาหรับที่ จะด าเนิ น การในส่ วนนี้ แ ล้ว และเจ้ าหน้ า ที่จะด าเนิน การในช่ ว งไตรมาส 2 หรื อ 3 ก็
สามารถทาได้
ในช่ วงบ่ ายเป็น เรื่ องการจัด ทาแผนกลยุทธ์ (การจัด การเชิ งกลยุทธ์) ว่ากลยุทธ์
ที่ดี จะนาไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงการสร้ างมู ล ค่าเพิ่ ม นาไปสู่ก ารบริ หารจั ดการสหกรณ์ ให้ อ ยู่ได้
อย่างยั่งยื น การวิ เคราะห์แ ผนกลยุ ทธ์ส ามารถ โดยใช้ SWOT Matrix analysis โดยการพิจารณา
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Balance Scorecard ให้ ได้ กลุ่ ม ยุ ท ศา สต ร์ ที่ เป็ น ก ลุ่ ม SO (Strengths and Opportunities) ,
ST(Strengths and Threads) , SW(Strengths and Weaknesses) ฯลฯ ซึ่ ง การก าหนดกลยุ ทธ์ น้ี
จะเป็ น การน าจุด แข็ ง และโอกาส มาประเมิ น สถานการณ์ เพื่ อ น าจุ ด แข็ ง มาลดจุ ด อ่ อ นและ
ข้อ จากัด โดยกลุ่ ม กลยุทธ์ที่ได้ น้ี อาจไม่ได้ถู กน าไปใช้ทั้งหมดในการกาหนดแผนงานโครงการ/
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี อาจเลื อกเอาแค่ กลุ่ มใดกลุ่ม หนึ่ งไปใช้ ซึ่ งเป็ นการความเชื่อ มโยงแผน
กลยุ ทธ์ กั บแผนปฏิ บัติ จากนั้ น ได้ มี ก ารยกตั ว อย่ า ง กลยุ ทธ์ ก ารจั ด การโซ่ อุ ปทานในธุ รกิ จ
สหกรณ์ เป็น การยกตัว อย่ างการสร้ างกลยุทธ์ของกลุ่ม สหกรณ์ ที่ประสบความส าเร็ จ การเพิ่ ม
คุ ณ ค่ าและสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บสิ น ค้ า ของกลุ่ ม ด้ ว ยการขั บเคลื่ อ นกองทุ น การพั ฒ นา
ผลิตภั ณฑ์ ใหม่ การขยายแบรนด์ การขยายช่ องทางการตลาดและการเป็น แกนน าในกลุ่ม ผู้ผลิ ต
ส่ง ออกให้เป็น ที่ รู้จัก มากขึ้ น รวมถึ งการรณรงค์ ผู้บริ โภคให้ หั นมาใช้ สิน ค้ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใน
ขณะเดี ยวกั นก็ ตอ้ งมี การพัฒ นาฐานโซ่ อุปทาน มี การพั ฒนาฐานข้ อมู ลเชื่ อมโยงกับสารสนเทศ
ต้อ งสร้างเครือ ข่ ายเกษตรกรเชิ งพื้ น ที่ ต้อ งสร้างพั น ธมิ ตรธุรกิจ การขนส่ง โลจิ สติ กส์ การทา
แผนธุรกิจ การปรับโครงสร้างและใช้ศูน ย์เรียนรู้ส ร้างสื่อ ประชาสัมพัน ธ์
การสร้างเครื อข่ า ยชุม ชนในพื้ น ที่ เป็ น กลุ่ ม กลยุ ทธ์ในเรื่ อ งของ Learning and
Growth ในขั้ นที่ 1 ของ Balance Scorecard มี การขั บเคลื่อนกองทุนสวัสดิ การ เช่น มีก ารจั ดการ
ความรู้ มี การจัดศู นย์เรียนรู้ Global Gap สร้างจิตส านึก อาหารปลอดภัย กระบวนการภายในกล
ยุทธ์คื อการสร้ างเครือข่ าย การสร้างตราสิ นค้า พัฒ นาผลิ ตภั ณฑ์ใหม่ จั ดทาแผนธุรกิ จ (การน า
แผนการกระจาย รวบรวมและผลิ ตสิ นค้า มาต่อเชื่อมโยงกัน) เชื่อ มโยงฐานข้อ มูล ด้านการเงิ น
ก็จะมียุทธศาสตร์ก ารลดต้ นทุน ในภาพรวม มี การสร้ างคุ ณค่ าเพิ่ มรายได้ สร้างจิตส านึ กอาหาร
ปลอดภั ย เกษตรกรมี คุ ณ ภาพชี วิ ตที่ ดี ซึ่ งเหล่ านี้ จะได้ จากการทา SWOT Matrix แล้ ว น ามา
เรียงลาดั บเป็น กลุ่ มกลยุทธ์ หรือ แนวทางเชิงกลยุทธ์ที่จะพัฒ นาขึน้ ไป ซึ่ง สามารถนามาเขียนเป็ น
แผนที่ ก ลยุ ทธ์ เพื่ อ ให้ เข้ า ใจง่ ายในการน าเสนอให้ กั บผู้ บริ หาร เป็ น แต่ ล ะยุ ทธศาสตร์ พ ร้อ ม
อธิบายยุทธศาสตร์นั้น ๆด้วยตัวแผนว่ามีวิธีการดาเนินการตามกลยุ ทธ์อ ย่างไร
การทางานให้ มีแบบแผนและยั่ งยืน จะต้ องมี การออกแบบก่อน โดยการตัง้ โจทย์
เพื่ อ ตอบวิ สั ยทั ศ น์ ให้ เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยคุ ณ ค่ า ในพื้ น ที่ จัง หวั ด เป้ า หมายก็ คื อ การเชื่ อ มโยง
เครือ ข่ายและสามารถสร้างมูลค่ าเพิ่ มให้ แต่ล ะกลุ่ มองค์กรที่เข้าร่วมเป็น ภาคี จึงจะถือ ว่าเป็ น ผล
เชิงบวกโดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนในการสร้างคุณค่าเพิ่ มให้ กับกลุ่ มเครือข่ายภาคี ในพืน้ ที่ โดยการ
1. ชวน องค์กร ผู้นา ชุมชน เครือข่าย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเวทีระดมความคิดใน
จังหวัด เป็นกระบวนการคัดคนเข้าร่วมให้เกิดความเข้ าใจร่วมกั นถึงสิ่งที่ จะได้รับจาก
การร่วมเป็นภาคีพันธมิต ร โดยก็ขายไอเดียแนวคิดเครือข่ ายและ คุณค่าด้านสหกรณ์
2. เกิดเครือข่ายเรียนรู้ เครือข่ายคุณค่า บางทีเกิดเครือข่ายเรี ยนรู้
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3. จับกลุ่มลงทุนวางแผนร่วมกันเป็นกลุ่ม ๆ เรื่องๆ โดยการจัดทาแผนธุรกิ จร่วมกัน
4. เริม่ การปฏิบัตติ ามแผน
5. ติดตามประเมินผล
ตลอดระยะเวลาการทางานเป็ น การเรียนรู้ เรื่อ งการจั ดทาแผนกลยุ ทธ์ ห่ว งโซ่
อุปทาน เครื อ ข่ายและคุ ณ ค่ าสหกรณ์ บนเครื อข่ า ยที่มี คุ ณ ภาพ ยุ ติ ธรรม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
เป็นมิตร
แผนกลยุ ทธ์ ทาให้ การสร้ า งเครื อ ข่ายกระชับขึ้ น มี แ บบแผน มี เป้ าหมายร่ ว ม
และสามารถเอาอุด มการณ์ ใ ส่เข้ าไปในแผนได้ บางที แผนกลยุทธ์เกิด ได้ จากการรวมกั นเป็ น
กลุ่มหลวมๆแต่ทางานร่วมกัน โดยการเอาแผนผูก ความคิดกัน และเมื่อได้แผนกลยุทธ์แล้ ว
จึงนามาเขียนเป็นโครงการ เพื่อของบประมาณในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ความรู้ ที่จะทาให้ เจ้าหน้ า ที่ เป็ น Smart Officers คือ กระบวนวางแผนกลยุ ทธ์ ที่
จะไปช่ว ยแนะนา แต่ อย่ าลื ม ว่ าการบริหารเชิ งรุ ก นัน้ สิ่ง ท้ าทายคื อการสร้างการเปลี่ ยนแปลง
ประเด็ น ของประเทศคื อ มี ก ารวางแผนเชิ ง กลยุ ทธ์ แ ต่ ไ ม่ มี ก ารสร้ า งการเปลี่ ยนแปลง หาก
เจ้าหน้ าที่ ใช้ตั วชี้ วัด ของตนเองในการทางานจะทาให้ เจ้าหน้ าที่ รู้สึ กมี คุณ ค่ าในตัว เอง และการ
เปลี่ยนแปลงกั บคนเป็ น สิ่ งที่ ยากที่ สุ ด แต่ หากทาสาเร็ จจะเป็ น สิ่ งที่ น่ า ภาคภู มิใจที่สุ ด ประเด็ น
สาคั ญในการจะทาคู่มื อในวั นนี้ การจัด การเชิง รุก และวิธี การเชื่ อมโยงแผนกลยุทธ์หรือแผนงาน
เชิงรุกสู่การปฏิบัติ
กลยุ ท ธ์ คื อ แนวคิด เชิง รุก ที่ มองครอบคลุ ม ในปั จจั ยสภาพแวดล้ อ มของเรา
เช่ น คิ ด เทคนิ ค การท างานเชิ ง รุ ก โดยมองปั จ จั ยสภาพแวดล้ อ มของเราถ้ ว นถี่ ซึ่ ง จะทาให้
สามารถมองออกว่ าการทางานเชิง รุก เพื่ อจะยกดั บ การสร้างมู ล ค่าเพิ่ ม การน าประโยชน์ ไปสู่
กลุ่ มเป้ าหมายองค์ข องตนเอง ซึ่ งจะใช้ เป็น การท างานเชิง รุก ก็ สามารถทาได้ในระดับองค์ ก ร
แต่หากมองในระดับที่ ใหญ่ กว่ าเช่ นในระดั บประเทศ กลยุ ทธ์จ ะถู กมองเป็ นยุ ทธศาสตร์ หรื อ
บอ กว่ า เป็ น แผนการทาง านเชิ ง รุ ก ที่ ม อ งเห็ น การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น ตลอ ดเวลาตาม
สภาพแวดล้อ มที่เปลี่ ยนไป แผนการท างานเชิ งรุ ก จะเป็ นการมองอนาคตเพื่อ การพยากรณ์
และการประมาณการเพื่ อ ลดช่อ งว่ า งและหาโอกาสในกรอบเวล าที่ ก าหนด ข้ อ มู ล ในอดี ต
สามารถน ามาช่วยวางแผนได้ แต่ ข้อมู ลจะค่อนข้างล้ าหลั งทาให้ไม่ เป็นเชิงรุก มากนัน้ ดังนั้ นการ
จะวางแผนที่ ดีจะต้องมีการไปส ารวจข้อ มูล แต่ หากมีงบประมาณน้อ ยก็อ าจน าข้อ มูลในอดี ตมา
เป็น ตั วแปรในการพยากรณ์ สิ่ง ที่จะเกิด ในอนาคต คนในพื้ นที่ จะมอง/พยากรณ์ไ ด้ดี ม าก ซึ่ งจะ
เป็น คนทางานในเชิ งรุ กและนั ก วางแผนที่ ดี เป็ น ประเด็น เป็ น เส้ น ทางที่ จะไปต่ อ กับยุ ทธศาสตร์
ของประเทศ
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 1 : การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ขอ งประเทศ
(Growth & Competitiveness) เจ้าหน้ าที่ กาลัง เชื่อ มต่ อให้เกษตรกรในพื้ นที่ ส.ป.ก.ใช้ที่ดิน ให้ เกิ ด
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ประโยชน์สูง สุด ผ่านการเชื่ อมต่ อกระบวนการกลุ่ม และสร้ างเครือ ข่าย ซึ่ง จะช่ วยให้เกษตรกรมี
ผลผลิตที่ต้นทุนต่าลง มีประสิทธิภาพในการผลิต เพิ่มขึ้ นและเข้าถึง ตลาดได้ม ากขึน้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่ อ มล้ า (Inclusive Growth) สร้างความ
เป็น ธรรมในสั งคม การเชื่อ มโยงเครื อข่ ายจะไปช่ว ยสร้ างอานาจในการต่ อรอง ทาให้ ลดความ
เลื่อมล้า
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้อ ม (Green Growth) ไปสู่
เศรษฐกิ จสีเขียว ได้ แ ก่ การผลิ ตที่ เป็ น มิ ตรกับสิ่ งแวดล้ อ ม การผลิ ต แบบ GAP การผลิ ตแบบ
อินทรีย์
ทุกเรื่อ งจึงเป็น ประเด็ นที่จะไปเชื่อ มโยงงานของ ส.ป.ก. ซึ่งกลุ่มหรือองค์ กรจะ
เข้มแข็งได้เมื่อมีครบองค์ประกอบ เป็นการบริหารจัดการเชิงรุ ก มีขั้นตอนดังนี้
1. วางแผน; แผนกลยุทธ์ กับ แผนปฏิบัตริ าชการ
2. จัดองค์กร; โครงสร้างองค์การ
3. จัดคน; จัดสรรคนตามตาแหน่งงาน
4. ประสานงาน; หัวหน้าองค์กร
5. สั่งการ; หัวหน้าองค์กร
6.ติดตามประเมินผล เพื่อให้รู้ว่าตัวชี้วัดเป็นอย่างไร
จะเห็ น ว่ า สิ่ ง ที่ เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ รับในส่ ว นนี้ คื อ การได้ เรี ยนรู้ แ ละมี ทั ก ษะในการ
จัดการองค์ กร เพราะถ้าจะไปเข้าส่ง เสริ มกลุ่ มจะต้ องรู้ ว่ากลุ่ม ควรมีก ระบวนการในการจัด การ
อย่ างไร เพราะกลุ่ ม จะเข้ม แข็ งได้เมื่อ มีค รบองค์ ประกอบเมื่ อไปวางแผนกลุ่ม เจ้ าหน้า ที่ทุกท่ า น
ควรมองสิ่งเหล่านี้ให้เชื่อมโยง และควรมีเครื่ องมือ การวางแผนกลยุทธ์ ที่อย่ างน้อ ยมีขั้นตอนคื อ
SWOT แต่ปัญ หา/จุด อ่ อ น ของ เจ้าหน้า ที่ คื อ การดึ งข้ อมู ล ที่ ได้ จากการวิเคราะห์ SWOT มา
เขียนเป็น แผนกลยุทธ์ อาจเนื่องด้วยสถานการณ์ ที่บีบในเจ้าหน้ าที่ต้ องทาในหลายส่ วนที่อาจทา
ให้เป็นอุปสรรคในการสร้ างแผนกลยุ ทธ์ของตนเอง
นายวินั ย เมฆด า กล่าวว่า นโยบายที่ สร้างขึน้ เหมื อนมีวั ตถุ ประสงค์ ที่จะทาร้าย
เกษตรกร แต่ จริง ๆแล้วไม่ ใช่ ดังนั้ นเพื่ อให้ เป็น ไปตามวั ตถุ ประสงอย่างแท้จริง กระบวนการที่จะ
นาไปทาให้เกิ ดประโยชน์สู งสุด กับเกษตรกรจึงมี ความจาเป็น เพื่อ นานโยบายและแผนงานลงไปสู่
เกษตรอย่างถู กต้ อง โดยมุ่ง หวั งที่ ตั วเจ้ าหน้ าที่ ทุก ท่านในฐานะนัก ส่ง เสริม ส่ วนตัว มี ความเชื่ อ
และมี แนวคิ ดเช่ น กัน ว่าแนวนโยบายหรือ แผนงานต้อ งเริ่ มจากระดั บบริ หารแต่ที่น้ีอ ยากให้ม อง
ว่าเราจะทาอย่ า งไรที่ จะทาให้ เราสามารถสอ ดแทรกกลยุ ทธ์ หรื อ วิ ธี ก ารรู ปแบบใหม่ ใ นการ
ทางานเกษตรกรได้อย่ างถูกต้อง
หากวั นนี้เจ้าหน้ าที่ส ามารถมองในภาพใหญ่ได้ และ ลงไปในจุด ที่มีเกษตรกรที่ มี
ความเชื่อมั่ นไว้ว างใจเรา อาจจะสัก 10 คน แล้ วไปสร้างกระบวนการมีสว่ นร่ว มนางานเชิ งระบบ
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ลงไป เช่น กลุ่ มคนที่เขาเชื่อ มั่นในตั วเจ้ าหน้าที่ และต้ องการทาบางสิ่ง เหมื อนๆกั นหรือมี ปัญ หา
เหมื อ นๆกั น ให้ นามาร้ อยเข้ าด้ วยกั น และทาให้ เกษตรกรได้ มองเห็น ภาพใหญ่ ที่เกิด ขึ้ น ดัง นั้ น
เชื่ อ ว่ าหากเจ้ า หน้ า ที่ ข อง ส.ป.ก. สามารถมองเห็ น ภาพใหญ่ มี ข้ อ มู ล และหมั่ น พู ด คุ ยกั บ
เกษตรกร จะสามารถสร้างการเปลี่ ยนแปลงให้เกิดขึ้ นได้ ซึ่ง ทั้งหมดทั้ งหลายที่ ได้เล่ามาคือ การ
ใช้ประโยชน์ที่ดนิ และจะทาอย่างให้อยู่ ในที่ดนิ ได้อ ย่างมีความสุข มีอาชีพดีขึ้น
การจั ดการโซ่ อุ ปทาน คื อ กิ จกรรมที่ คนกลางแต่ ล ะคนภายใต้ โ ซ่ อุปทานจั ด
ตัง้ แต่ ผู้ ผลิ ต ไปจนถึง ผู้ บริ โภคเป็น ผู้ ดาเนิ นการ โดยทุ กครั้ง ที่ มีกิ จกรรมเพิ่ ม ขึน้ ก็จะมีก ารสร้ า ง
คุณ ค่าเพิ่ม มูล ค่า ซึ่ง ทาได้โดยการจัด การความสัม พัน ธ์ระหว่ างคนกลางหรือ ผู้มี ส่ว นเกี่ ยวข้อ ง
ภายใต้โ ซ่อุ ปทาน การจั ดการโซ่ อุปทานแบ่ ง ออกเป็น 3 กลุ่ ม คื อ กิจ กรรมต้ น น้า กิ จ กรรม
กลางน้า กิจกรรมปลายน้า และการจั ดการโซ่อุ ปทานในธุ รกิจสหกรณ์ การจั ดการกิจกรรมที่
ผู้ผลิต หรือ ผู้บริโภคด าเนิน การร่ วมกัน เพื่อ สร้างมูลค่า โดยการจั ดการดาเนิ นการของคนที มีสว่ น
ร่ว ม กิ จกรรมต้ น น้ า กิ จกรรมกลางน้ า กิ จกรรมปลายน้ า โดยยกตั ว อย่ า งเครื อ ข่ า ยกลุ่ ม
เครือข่ายข้าวหอมมะลิคุณค่ า (ข้าวบุญเกิดของสหกรณ์เกษตรวิสั ยจากัด)
กิ จ กรรมต้ น น้ า ต้ อ งวิ เคราะห์ ว่ า มี ใครทากิ จกรรมสั ม พั น ธ์ กั บใครและเกิ ด
ประโยชน์ อย่างไร เช่น การทาเรื่องข้าวต้องมี การส่ งเสริ มการผลิ ต และมี ภาคี จัดการปั จจัยการ
ผลิต ภาคี ด้านการเรี ยนรู้ ต้ องมีก ารออกแบบให้ผู้ เกี่ยวข้ องในต้ นน้ ามีกิ จกรรมที่ สัม พัน ธ์กั บตั ว
เกษตรกร ทั้ งการรณรงค์ ให้เกษตรกรหัน มาปลู กข้ าว GAP หรื อ อิ นทรีย์ จัด ฝึกอบรมเกษตรกร
ในเรื่ องการจัด ทาแผนธุ รกิจ ติ ดตามประสานงานว่ าเกษตรกรเข้ าใจหรื อไม่ และเริ่ มส่ งเสริม การ
ปลู ก/ผลิ ต ดั งนั้ น กิจกรรมต้ น น้าจะเป็ นกิ จกรรมเกี่ ยวเนื่ องกั บการผลิ ต : การจัด หาปั จจั ยการ
ผลิต การใช้เทคโนโลยีการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ ยว ฯลฯ
กิ จ ก รรมกลางน้ า เมื่ อ เกษตรกรมี ก ารผลิ ต แล้ ว ก็ จ ะเข้ า สู่ ก ระบวนการ
เชื่อ มโยงสิ น ค้ าหรือ ผลผลิ ต ไปสู่ ผู้บริ โภคหรื อไปสู่ ต ลาดซึ่ งต้ อ งอาศั ยพัน ธมิ ตรทางธุรกิ จ เช่ น
ภาคีรวบรวมสิ น ค้า ภาคี พั ฒนาระบบโลจิส ติก ส์ ภาคี กองทุ น ภาคีพั ฒ นาผลิต ภั ณฑ์ (การแปร
รูป การบรรจุหี บห่อ) ภาคีพัฒ นาระบบสารสนเทศการตลาด ดังนัน้ กิจกรรมกลางน้า ได้ แก่ การ
แปรรูป การเก็บสินค้าในคลังสินค้า การสร้างแบรนด์ บรรจุหีบห่อ
กิจกรรมปลายน้า เครือ ข่ายต้อง มีข้อ มูลที่ ถ่ายเทแลกเปลี่ ยนร่ วมกั น ไม่ มีใคร
หลอกใครได้ ตัว อย่ างภาคี เช่ น ร้ า น Farmer shop ภาคี เอกชน ภาคี ศู นย์ ก ระจาย/การขนส่ ง
กระจายสิ น ค้ า ภาคี ก ารสร้ า งแบรนด์ ภาคี ข บวนการสหกรณ์ กิจกรรมปลายน้ า ได้ แ ก่ การ
กระจายสินค้าตามช่องทางการตลาดต่างๆ ผ่านพันธมิตรธุรกิจ
ปัจจัยที่จะทาให้โซ่อุปทานสาเร็จคือ
1.ทุกคนต้องมีความสัมพันธ์กันมากกว่าการซื้อมาขายไป คนซือ้ มาเจอกับ
คนขายไม่ได้ถือว่าเป็นภาคีกั น เพราะภาคีคือต้องเป็น ระดั บ Strategic partners
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2.ต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ถ่ายเทเท่ากั น ไม่มีใครหลอกใครได้
3.ผลิตภัณฑ์ต้องมีมาตรฐานเดียวกันและคุ ยกันรู้ เรื่อง
4.ความรู้และนวัตกรรมต้องใช้เพื่อลดต้น ทุน; ต้องรู้ผู้บริโภคเพราะนวัตกรรมก็
สามารถลอกเลียนแบบกัน ได้
Coach ต้องเป็น ผู้ถ่ายทอดสิ่ง เหล่ านี้แ ก่เกษตรกร ซึ่ งตัว Coach เองก็ต้ องเรียนรู้
เพื่ อ วิ เคราะห์ ค วามเสี่ ยง และความเชื่ อ มโยงของกิ จกรรมต้ น น้ า กลางน้ าและปลายน้ า ซึ่ ง
เจ้ าหน้ าที่จะต้ องมี ปฏิ ทิน กิ จกรรมการเรี ยนรู้ อ ย่ างสม่ าเสมอต่ อ เนื่ อ งกั บเกษตรกรที่ จะเข้าไป
ช่วยเหลือ และต้อ งอาศั ยพั น ธมิ ตรธุรกิจที่เป็ น ผู้เชี่ ยวชาญ ปราชญ์ ชาวบ้ าน เกษตรกรต้ นแบบ
ฯลฯ ให้เหมาะสมกับภูมิสังคม ต้นทุนที่เขามีและชีวิตความเป็นอยู่ของเขา
จากนั้นได้มีการให้กรอกข้อมูล โดยให้ความส าคัญ จากมากไปหาน้อ ย (3, 2, 1)
ตามความเกี่ยวข้อง หากเจ้าหน้าที่ต้องลงไปส่งเสริมการผลิต การแปรรูปและการตลาด การ
ประเมินสถานการณ์ของกลุ่ม/
ปัจจัย
การผลิต การแปร การตลาด คะแนน
รูป
รวม
ที่ดนิ
น้า
สภาพดิน
ปุ๋ย
สารเคมี
น้ามันเครื่อง
เงินทุน
เมล็ดพันธุ์
แรงงาน
ฐานข้อมูล
การวางแผน
ความรู้/เทคโนโลยีการผลิต
ความรู้/เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็ บเกี่ ยว
เทคโนโลยีโรงสี
สาหรับตัวแปรต่างๆที่จะเอามาเขี ยนในกลยุ ทธ์นั้น จะขึ้ นอยู่กั บนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่จะใช้ด้วย จึงต้องรวบรวมข้อมูลที่มีรายละเอี ยดชัด เจน หากมีการให้คะแนนที่
ค่อนข้างสูงในแต่เรื่องของการเข้าไปส่งเสริม

136

จากนั้ น เป็ นการระดมความคิด ถึ งสิ่ งที่ เจ้ า หน้ าที่ ได้ รับระหว่ างการฝึ ก อบรมใน
ภาคบ่ ายคื อ ซึ่ งสิ่งที่ ได้รับคือ ได้เห็นตั วอย่างต้น แบบกลุ่ม สหกรณ์ และ ภาคีเครื อข่ายที่ประสบ
ความสาเร็จ ทาให้เจ้ าหน้าที่ เกิด แรงบัน ดาลใจในการทางานส่ง เสริม ในพืน้ ที่ ของเจ้าหน้ าที่เอง ที่
ต้ อ งเน้ น การทางานเชิ ง รุ ก ให้ ส อดคล้ อ งตามยุ ทธศาสตร์ข ององค์ ก ร การเข้ า พื้ น ที่ ไ ปคุ ยกั บ
เกษตรกร การให้ข้ อมูล ที่ถู กต้ องอย่างสม่ าเสมอโดยการทาปฏิ ทินปฏิทิน ปฏิ บัติ งาน เพื่ อสร้ างค
วาเข้ าใจให้ กับทุ ก ฝ่าย ให้ เกษตรกรคิด เก่ง ทาเป็ น เห็ น อนาคต การทาให้ ทราบบทบาทหน้ า ที่
ของตนเองในการ Coaching เกษตรกร ทั้ ง ในส่ ว นของการจั ด แผนธุ รกิ จ และ การจั ด การโซ่
อุ ปทานทั้ ง ส่ ว นต้ น น้ า กลางน้ าและปลายน้ า การหาภาคี เครื อ ข่ า ยและการทางาน ร่ ว มกั บ
หน่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้ อ ง การสร้ า งเครือ ข่ า ย ที่ เป็ น ทั้ ง กลุ่ ม เครื อข่ า ยด้ านการเงิ น และเครื อ ข่ า ย
พัน ธมิต รที่ จะทาให้เรามี เครือข่ ายที่ก ว้างขึน้ สิ่ งที่ถื อว่ ายากสาหรับเจ้ าหน้ าที่ คือ การทา SWOT
Matrix
ในการฝึก อบรมครั้ง ที่ 6 - 7 นี้ คณะผู้ เข้ารั บการฝึกอบรมได้เดิ นทางไปศึ กษาดู
งาน ณ ศูน ย์ก ารเรี ยนรู้ข้ าวคุ ณธรรม จัง หวัด ยโสธร และ บริ ษัทจากั ด บางซื่ อโรงสีไฟเจียเม้ ง
สาขาศรี สะเกษ อาเภอเมือง จัง หวัด ศรี สะเกษ โดยได้ถ อดบทเรี ยนการศึกษาดู งานตามเอกสาร
แนบ
.............................
ผู้บันทึกรายงาน

................................
ผู้ตรวจรายงาน
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ถอดบทเรียน
การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ข้าวคุณธรรม จังหวัดยโสธร และ
บริษัทจากัด บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง สาขาศรีสะเกษ อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ 24 – 27 กันยายน 2557
กลุ่มข้าว
สิ่งที่ได้รับ/เรียนรู้
แง่คิดที่ได้รับ
การวิเคราะห์ด้วย SWOT
คุณธรรม
1.การจัดห่วงโซ่
ควรนาไปปฏิบัติ
จุดแข็ง
อุปทาน
-หลักการพึ่งพาตนเอง
ศีล 5 คุณธรรม นามาปฏิบัติ
- การสร้างเครือข่าย -แนวคิดสูค่ วามยั่งยืน
แหล่งหล่อหลอมความ
- นวัตกรรม
อาหารปลอดสารพิษ ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
การตลาด
ความอุดมสมบูรณ์ของ
สุจริต พึ่งพาตนเอง เก็บ
- การแปรรูป
ดิน
เมล็ดพันธุ์
- การผลิตอินทรีย์
ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ตลาดรองรับแน่นอน
- สารวจตลาด/วาง
การลดต้นทุนการ
มีสวัสดิการกลุ่ม
แผนการผลิต
ผลิต
มีการบริหารกลุ่มเข้ม แข็ง
- มีตลาดล่วงหน้า
-การทาธุรกิจเพื่อสังคม มีมาตรฐาน
- สร้างมูลค่าเพิ่ม
-มีการวิเคราะห์
การวิเคาระห์ตลาด
สินค้า (150สายพันธุ์) สถานการณ์ชุมชน
การสร้างนวัตกรรมใหม่
- ตลาดอริยะ
-การปลูกข้าวตามorder ผลิตภัณฑ์ แปรรูป model มี
- จากนาถึงหน้าบ้าน -การเพิ่มมูลค่าผลผลิต
งานวิจัย
- แผนการผลิต
แปรรูป
ผู้นากลุ่มมีความรู้และเป็น
การตลาด
การสร้าง
คนรุ่นใหม่เข้มแข็ง
2.หลักการพึ่งพา
มาตรฐาน
มีผู้นาทางศาสนาเป็นจุด
ตนเอง
สร้างนวัตกรรม ศูนย์รวมในการบริหาร
- หลักเศรษฐกิจ
-นาวิกฤตให้เป็นโอกาส จัดการ
พอเพียง 3 ห่วง 2
ข้าว 150 สาย
มีอุดมการณ์,มีความ
เงื่อนไข
พันธุ์
ภาคภูมิใจในความเป็น
- การทาปุ๋ยพึ่งพา
ข้าวสามพญา
ชาวนา(อาชีพแห่งบุญ)
ตนเองด้านเมล็ดพันธุ์ อินทรีย์
มีส่อื วิทยุชุมชน/ไทยพีบีเอส
-การทาปุ๋ยอินทรีย์
ตลาดอริยะ
มีเครือข่าย อโศก,NGO,TV
-การทาเกษตรยั่งยื น -เอาศาสนามาใช้ในกลุ่ม บูรพา,GO,สหภาพ ,คนจน
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น -ปรับวิถีการบริโภค
เมือง
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-วิถีชุมชน:สุขภาพ
ของตนเอง ผู้อื่น;
และสิง่ แวดล้อม
-การพัฒนาดิน
3.การบริหารจัดการ
กลุ่ม
-ยึดถือศีล 5
-ต้องมีความรู้คู่
คุณธรรม
-ใช้หลักธรรมมาภิ
บาล
-มีการตรวจสอบ
อย่างมีระบบ
-การสังเคราะห์
ตนเอง
การกระจายสินค้า
-การประชาสัมพันธ์
ทันต่อสถานการณ์,
สินค้า, ธรรมมะคติ
ธรรมกลุ่ม “ข่อยสิ
เฮ็ดนาไปนา ปฏิบัติ
ธรรมไปด้วย” , ศีล 5
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เพิ่มมูลค่ามาตรฐาน
สินค้า ifoamorgranic
ตรวจระบบภายใน
กลุ่ม
4.การสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร
-ธนาคารพันธุ์ข้าว
150 สายพันธุ์

-ทาดินให้อุดมสมบูรณ์
-ทานาต้องได้นา(สุขกาย
สุขใจ)
-ยิ่งให้ยิ่งได้
-ความซื่อสัตย์ ความ
เสียสละ การช่วยเหลือ
ผู้อื่น
-ภูมิคุ้มกัน การปลูก
พืชผลผสมผสาน ไม้ยืน
ต้น
-บูรณาการร่วม สถาบัน
ทางสังคม
-หลักคิด ประยุกต์กับ
พืน้ ที่

ไม่ควรนาไปปฏิบัติ
-ไม่เปิดกว้างต่อ
หน่วยงานของรัฐ

ใช้เทคโนโลยี
จุดอ่อน
ความชานาญของคณะ/ทีม
ส่งเสริมใหม่ ไม่พร้อม
มาตรฐานกลุ่มสูง
(มาตรฐานข้าวอินทรีย์/
มาตรฐานธรรมมะ)
ขาดผู้สบื ทอดอาชีพชาวนา
ยังมีภาระหนี้สนิ กับ ธ.ก.ส.

โอกาส
ตลาดมีความสนใจเรื่อง
คุณภาพ
เกษตรกรสนใจเพิ่มขึน้
มีพันธมิตรทางการค้า
มีหน่วยงานราชการเข้ามา
สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด
ความน่าเชื่อถือ ในเรื่อง
มาตรฐาน ifoamEu/งานวิจัย
สกว.
อุปสรรค
การกีดกันทางการค้าของ
ภายนอก(คปก.) ค่าใช้จ่าย
ขอรับรองมาตรฐาน(ของ
กลุ่ม)
ระบบทุนนิยมไม่เอือ้ ต่อแนว
ทางการดาเนินงานของกลุ่ม
นโยบายของรัฐไม่เอือ้ ต่อการ
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ผลิตของกลุ่มทาให้สมาชิก
เข้าร่วมน้อย
กลไกการตลาด ราคาสินค้า
พฤติกรรมของผู้บริโภค

บจก.โรงสี
บางซื่อโรงสี
ไฟ สาขาศรี
สะเกษ

สิ่งที่ได้รับ/เรียนรู้

แง่คิดที่ได้รับ

การวิเคราะห์ด้วย SWOT

-การบริหารจัดการ
ของโรงสีข้าวทั้งระบบ
-หลักการทางาน
ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของทุกฝ่าย
-แนวคิดการทางาน
ความซื่อสัตย์
-ระบบการบริหารคน
-ห่วงโซ่อุปทานระบบ
บริหารโครงการ
-งานที่มีคุณภาพมา
จากพนักงานที่มี
ความสุขและคุณภาพ
โดยมีการอบรม
พนักงานและทาแปลง
ทดลอง
-การใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมการใช้
เครื่องจักรกลทาง
การเกษตรเพื่อ

สิ่งที่นาไปใช้
-แนวทางการพัฒนา
การพัฒนาตนเอง
องค์กร เกษตรกร
การปรับเปลี่ยน
วิธีการผลิตจากนาหว่าน
เป็นนาหยอด
-ความไว้ไจ จริงใจ ความ
ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและ
เกษตรกร
-การให้ความใส่ใจความ
สาคัญกับทุกส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง/ทางานที่มี
คุณภาพอย่างสม่าเสมอ
-การส่งเสริมบุคลากร/
เกษตรกร
-การปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
-การทามาตรฐาน
ผลผลิต/การสร้าง

จุดเด่น
-บุคลากรภายในมีคุณ ภาพ
มีกิจกรรม CSR
-การบริหารจัดการโซ่
อุปทานแบบครบวงจร
-การสร้างฐานการผลิตที่
เข้มแข็งให้ความสาคัญกับ
เกษตรกร ผู้ผลิต สนับสนุน
ปัจจัยการผลิต
-การพัฒนาองค์กร
-การสร้าง/รักษามาตรฐาน
-การผลิตที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐาน
-ผู้บริหาร/พนักงานเข้มแข็ง
และใส่ใจต่อเกษตรกร
-การมีสว่ นรวมทางาน
ร่วมกับชุมชน
-การค้าที่เป็นธรรมต่อ
ชาวนาผู้ผลิตและความ
ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค
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ทดแทนแรงงาน
-การทามาตรฐานให้
เหมาะสมกับความ
ต้องการของลูกค้า
-การแก้ปัญหาเมล็ด
พันธุ์ข้าวให้มี
คุณภาพ/ปรับปรุง
คุณภาพข้าวจากต้น
ทาง(การทาพันธุ์ข้าว)
-การสร้างเครือข่าย
พันธมิตร
-การพัฒนา
มาตรฐาน สร้าง
มาตรฐานที่สูงกว่า
กระทรวงพานิชย์
กาหนด
-การช่วยเหลือกัน
ระหว่างบริษัทกับ
เกษตรกร
-ให้ความสาคัญกับ
ต้นน้า
-ส่งเสริมให้เกษตรกร
ผลิตเมล็ดพันธุ์
-แหล่งทุน /
สิ่งแวดล้อม
สรุป 1.การบริหาร
จัดการบริษัท/การ
ผลิต
2.การสร้างมาตรฐาน
3.การปรับแนวคิด
ของบริษัทตาม
สถานการณ์

มาตรฐานให้เกษตรกร/
คุณภาพสินค้า
-การคัดพันธุ์พืชเองและ
การอนุรักษ์พันธุ์เอง
-การกาหนดมาตรฐาน
การผลิต
-การสร้างเครือข่ายกับ
เกษตรกร/เชื่อมโยง
ประสาน บริษัทในพืน้ ที่ให้
มาทางานกับเกษตรกร
เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนา
-การศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
-การลงมือปฏิบัตเิ อง
เพื่อให้มีข้อมูลทางาน
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิธีการ
-การติดตามการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
-การติดตามสถานการณ์
ด้านการเกษตรทั้งในและ
ต่างประเทศ
-การปลูกจิตสานึกว่า
อาชีพ “ชาวนา” ไม่ใช่
อาชีพต่าต้อย เพื่อให้
เกษตรกรตะหนัก มีความ
ภาคภูมิใจในอาชีพ
เกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยน
ทัศนคติ
สรุป 1.การสร้าง
เครือข่าย/เชื่อมโยง

-การปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
-มีตลาดแน่นอน
-ส่งเสริมเกษตรกรในพื้น ที่
ซึ่งสามารถควบคุมได้
โอกาส
-เน้นพัฒนาเมล็ดพันธุ์ เพื่อ
คุณภาพของผลผลิต
-มีแหล่งวัตถุดิบใกล้ๆ
-การเปลี่ยนแปลงด้วยการ
ปลูกจิตสานึกของพนักงาน
ในการส่งเสริมเกษตรกร
-สามารถขยายธุรกิจ
ต่อเนื่องไปได้อีก/ตลาด
ต่างประเทศ
-เครือข่ายการตลาด มี
เครือข่ายที่เป็นแหล่งผลิต
-พนักงานมีความเข้าใจใน
เป้าหมายขององค์กร
-ความทันสมัยของ
เครื่องจักร
-มีรากฐานที่ดี
สรุป จุดเด่น
1.การสร้างมาตรฐานการ
ผลิต
2.การสร้างเครือข่าย
เกษตรกร
3.การพัฒนาองค์กร/
พนักงาน/บริหารบุคลากร
4.การทางานร่วมกับชุมชน
CSR
โอกาส
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4.การสร้างเครือข่าย
และส่งเสริมทางาน
ร่วมกับเกษตรกร
5.การส่งเสริม/พัฒนา
พนักงาน

หน่วยงานในพืน้ ที่
2.การส่งเสริมเกษตร/
บุคคลากร/เจ้าหน้าที่
3.การสร้างมาตรฐาน/
รักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์/
ผลผลิต
4.กระบวนการทานา/การ
ผลิต
5.การสร้างความ
ตระหนักให้เกษตรกร/
คุณธรรมจริยธรรม
6.การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง

1.การผลิตเมล็ดพันธุ์
2.การปรับตัวทางธุรกิจ/การ
สร้างแรงจูงใจทางตลาด
3.พืน้ ที่ตั้งของบริษัท
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บันทึกสรุปรายงาน
งานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่คุณค่าแห่งปี 2557
และการเสวนาวิชาการ “การเรียนรู้สู่การปฏิรูปการสหกรณ์ไทยที่มีสมรรถนะสูง ”
วันที่ 17 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน
.............................................................................
เวทีเสวนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “การเรียนรู้สกู่ ารปฏิรูปการสหกรณ์ ไทยที่ มีสมรรถนะสูง”
คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ได้กล่าวว่า หัวใจสาคัญของการปฏิรูประบบสหกรณ์
1.การสร้างคน มีใครบ้างที่เกี่ยวข้อง
- จานวนสมาชิ กของสหกรณ์ ส่ว นใหญ่เป็ นอาชีพเกษตรกร พ่อ ค้า ข้ าราชการ สหกรณ์
บริก าร ดู ว่าสมาชิก เข้าใจสิ ทธิ และหน้า ที่ของการเป็น สมาชิ กของสหกรณ์ จริ งหรือ เปล่ า เข้ าใจ
ว่าสหกรณ์ตั้งมาเพื่อใคร สหกรณ์เป็นของใคร
- กระบวนการสหกรณ์ เราทาภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์ มีหน่ว ยงานองค์ก รภาครั ฐ กรม
ส่ง เสริม สหกรณ์ ทาอย่ างไรจะสร้ างคน สร้ างข้าราชการ ที่ เกี่ ยวข้ องกับกระบวนการสหกรณ์
เป็นข้าราชการที่รักสหกรณ์
- ปรับที่ ระบบการค้ า พ่ อค้ า นั ก ธุ รกิ จ ทาอย่ า งไรจะสร้ า งพ่ อ ค้ าที่ มี จิต สานึ ก ที่จะทา
การค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ
- นักวิชาการ งานวิจัย เข้ามาเสริมความรู้
2.ระบบการจัดการ เสริมระบบ ที่มีความโปร่งใส และบริหารความเสี่ ยง
3.ปรับโครงสร้าง กระจายอานาจไปสู่ พนื้ ที่ ให้ มากขึน้
4.หนุนนวัตกรรมให้มีความพร้อมรับการเปลี่ ยนแปลง
สิ่ง ส าคั ญ คื อ ยึ ด หลั กเศรษฐกิจพอเพี ยงเรื่อ งของการสร้ างคน สร้างสมาชิ ก
สหกรณ์ สร้ างระบบ ประเมิน ผลข้าราชการใหม่ ดึ งส่ ว นราชการเข้ ามามี ส่ว นร่ วมของสหกรณ์
อย่างจริงจั ง และพ่อค้ า นัก วิชาการมาช่วยเสริม การสร้างความรู้และความรัก เอือ้ เฟื้ อต่อ กันใน
การขั บ เคลื่ อ น ส าหรั บการปฏิ รูปเริ่ ม ตนจากตั ว เองก่ อ น ทาให้ ดี แล้ ว ท าร่ ว มกั น เป็ น ภาคี
เครือข่าย และคาขอเมื่อต้องการเสริมสิ่ง ใด
ดร.สี ลาภรณ์บั วสาย ได้ก ล่าวว่า หั วใจส าคัญ ของสหกรณ์คือ การเริ่มต้ นจาก
ชุมชนที่ มีค วามเข้ม แข็ ง “สหกรณ์ ” เป็น โครงสร้ างแบบธุรกิจอั นเดียวที่ดี ที่สุ ด เกิ ดจากรากฐาน
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การรวมกัน ช่ วยเหลือ กั น กระจายผลประโยชน์ อย่ างเป็ นธรรม มองเห็ นความสาคัญ ของคน
สิ่งแวดล้อม ความสามัคคี เอือ้ เฟื้อซึ่งกันอย่างยั่งยืน
สมรรถนะสู ง คือ การมี ทักษะและการจั ด การ รวมถึ งการมี ระบบคิ ด คิ ดเป็ น
ระบบมองเห็น องค์ ประกอบทั้งหมด ซึ่งคนที่มี ประสบการณ์ ชีวิ ตคือ คนที่ มีจิน ตนาการ ส่ว นใหญ่
จะเป็น คนที่ ประสบความส าเร็ จ โดยน าไปสร้างทั ก ษะการจั ด การให้ เป็ น บั น ไดทางเดิ น ต่ อ ไป
หัวใจสาคัญอยู่ที่การเรี ยนรู้ เกิดจากการคิด คิดต่อจากการรับฟัง รับข้อมูล
กระบวนการคิด คือการตัง้ ค าถามที่ถูก ต้องรวมถึง ต้องมี จิตนาการ มองเห็นต่ อ
ว่าทาอย่างไรจะส าเร็ จ มองเห็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งการเป็ น อย่างไร โดยสาวผลไปหาเหตุ ส าหรั บการ
ปฏิ รูปเริ่ม จากตัว เราก่ อ น เปรี ยบเที ยบได้จากในมื อ เรามี จิ๊กซอร์ชิ้ น เล็ กๆชิ้ นหนึ่ งที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด
คือการเรียนรู้ของเรา ของเพื่อนเรา ถ้าเราไม่ขยับคนอื่นก็ไปต่อไม่ ได้เพราะภาพวางไว้แล้ว
สิ่ง ที่ ยืน ยั น ว่า การเรียนรู้เพื่ อเปลี่ยนจิน ตนาการไม่ ได้ ง่าย ถ้ า คุณ ทาแล้ว แล้ ว
ลูกหลานไม่ได้สานต่อแสดงว่ายังไม่ สาเร็ จ
ฐานการผลิ ต คื อ ฐานของสหกรณ์ ข องกลุ่ ม สหกรณ์ ที่มี วิ นั ย มี ค วามเชื่ อ มั่ น
ความไว้ว างใจกัน ว่ าจะผลิต ของที่มีคุ ณภาพ เราขาดแค่ การจั ดการ ดัง นั้ นจึ งเป็น จุดส าคัญ มาก
ที่จะทาเรื่อ งการปฏิรูปสหกรณ์ ที่ให้มี สมรรถนะสู ง การเรี ยนรู้จึง เป็น หั วใจที่ สาคั ญ ซึ่ง อยู่ ในมื อ
ของท่านนัน้ เอง
คุณ วิ ชัย ประกอบทรั พย์ ทาให้เห็น รูปธรรมจากพื้ นที่ จริง ว่าที่จริง แล้ วไม่ใช่
สิ่งที่ เป็น อุดมคติ ทั้งหมด การที่จะทาจุด นัน้ ได้จะต้อ งทาอะไรหลายๆอย่ างเสริม ให้เป็ นสมรรถนะ
ที่สู งของสหกรณ์ และการที่ส มาชิก ของสหกรณ์ หวัง ที่จะมากู้ เงิน อย่างเดี ยว หวัง ใช้สิ ทธิอ ย่าง
เดียวแต่ไม่สามารถตอบโจทย์ของการพัฒนาความเข้ม แข็งของรากฐานได้
คุณ อรุ ษนวราช ได้ พูด ถึง ว่าสิ่ง สาคั ญ ในการขับเคลื่ อนธุรกิจคือ “ความเชื่อ ”
โดยเชื่ อ ว่ า เกษตรอิ น ทรี ย์คื อ ทาง ออ กทางเดี ยวของ เกษตรกร และความรู้ ที่ หาได้ จาก
มหาวิทยาลัยหรือการศึกษาดูงานมีเพี ยงครึ่งเดี ยวแต่สิ่ง ที่ได้อีก มาจาการที่เราลงมือทาจริง
และยัง มองว่ า สหกรณ์ คื อ ภาคี ธุ รกิ จเราในการขั บเคลื่ อนซึ่ ง เป็ น ธุ รกิ จในการ
เชื่อมธุรกิจกับตัวเกษตรกรบนพืน้ ฐานของเกษตรอิน ทรี ย์
คุณ ปริญ ญา เพ็ง สมบัติ ได้ก ล่าวถึ ง การพัฒ นาสหกรณ์ ที่ผ่ านมาตัง้ แต่ แรก
จากสหกรณ์ มหาทุ น เปลี่ยนมาเป็ นสหกรณ์ เอนกประสงค์ จากประเภทสหกรณ์ 6 ประเภทมา
เป็น 7 ประเภท โดยใช้แ นวนโยบายในการส่งเสริมตั้ งแต่ การพัฒ นาคน คนมีค วามรู้ ความเข้าใจ
ในการพัฒ นาสหกรณ์ พัฒ นาความสามารถในการจัดการและส่ง เสริม ในเรื่ องของการให้สิ นเชื่ อ
พัฒ นาการต่อ สมาชิก ให้ สมาชิ กสร้างรายได้แ ละวิวั ฒนาการการเชื่อ มโยงความคิด เข้าด้ว ยกั น
ส่งเสริมการตลาดและการสร้ างเครือข่าย
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แนวทางการพัฒ นาแผนแรกเน้น ให้ ส หกรณ์ ช่ ว ยเหลื อตั ว เอง ยึด มั่ นในคุ ณ ค่ า
ของสหกรณ์ ให้มี ค วามเข้ มแข็ง มุ่ง มั่น พัฒ นาคน พั ฒ นาคุณ ภาพสหกรณ์ ให้ มีค วามสามารถใน
การจัดการ รวมทั้งการพัฒนาสนับสนุนในด้านกฎหมายต่างๆ
แผนสองท่ า นอ.จุ ฑ าทิ พ ย์ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ อ งในการสร้ างแผนขึน้ มา โดยมุ่ ง ให้
สหกรณ์ มีคุณ ค่าเพื่อ นาพาให้สัง คมอยู่เย็นเป็นสุ ข เพื่อให้สหกรณ์ต อบสนองความต้องการของ
สมาชิก ได้ อย่ างแท้จริง ในส่ว นการพั ฒ นาโดยสร้ างความศรัทธาและความเชื่อ มั่น มีก ารพัฒ นา
ผู้น า พั ฒ นาขี ด ความสามารถในการจัด การสหกรณ์ รวมทั้ งสร้างความร่ ว มมื อ ภายใต้ ห่ วงโซ่
คุณค่า
แผนสามมุ่ ง ให้ ส หกรณ์ เป็ น คนหลั ก ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมขอ ง
สมาชิก ซึ่ง การด าเนิ นการนั้น ต่อ เนื่ องจากแผนที่ สอง ซึ่ง ทางเราและภาคราชการได้ต ระหนั กไว้
ว่าสหกรณ์ เป็ น กลไกส าคั ญ ในการพั ฒ นา เราได้ มี การผลั กดั น ให้ มีก ารปรับวาระแห่ ง ชาติด้ า น
สหกรณ์ ขึ้ น มา โดยแผนจะมุ่ง ให้ ประชาชนในภาครับรู้ เข้ าใจด้านสหกรณ์ พ ร้ อมน าไปใช้ ในวิ ถี
ชีวิ ตและการดาเนิ นงานแท้ จริง ต่อ เนื่ องเพื่ อ พัฒ นาเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ง ประเทศ โดยวาระ
แห่งชาติมียุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ที่สาคัญ
1.การเรียนรู้แ ละสร้างความเข้าใจให้ แ ก่ประชาชนให้ รู้แ ละเข้าใจในคุ ณ ค่ าและ
หลั ก การทิ ศ ทางของสหกรณ์ ประโยชน์ และสิ่ง ที่ จะเกิ ด ขึน้ ไปใช้ โดยที่ มุ่ งทั้ งในภาคการศึ ก ษา
รวมถึงกระทรวงศึกษาให้ มีหลักสู ตรสหกรณ์ในโรงเรียน ส่ วนนอกภาคการศึก ษาคื อในองค์ การ
ส่ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ กลุ่ ม ต่า งๆที่ ดาเนิ น การอยู่ ในปัจจุ บัน ซึ่ งไม่ จาเป็น ต้ องจดทะเบียนกับสหกรณ์
แต่เราเรียนรู้เพื่อที่ จะให้ส หกรณ์รู้หลักการ วิธี ในการพึ่งตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2.เมื่อทางประชาชนรับรู้ เข้าใจ สหกรณ์ แล้ว เรามุ่ งที่จะให้ ประชาชนและองค์ก ร
ต่ างๆน าวิ ธี ก ารไปใช้ โ ดยไม่ จาเป็ น ต้ อ งจดทะเบี ยนกั บ สหกรณ์ แ ละการด าเนิ น งานไปใช้ ใ น
สหกรณ์ แห่ งเดี ยวนั้ นไม่ได้ต้ องมีก ารร่ว มมือ จากทั้ งทุ ก ภาคส่ วนไม่ ว่าจะเป็ นสถาบั นการศึก ษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนาความรู้ วิธีสหกรณ์ไปปรับใช้ในกลุ่ม ได้
3.เป็ น การเชื่ อ โยงเครื อ ข่ า ยของผู้ ที่น าหลั ก คิ ด ของสหกรณ์ ไ ปใช้ ใ นกลุ่ ม ของ
สหกรณ์ เป็ นการขายสิ นค้ าปลอดสารพิ ษเป็น ส่ว นหนึ่ งของการเชื่ อมโยง โดยมุ่ งเน้ นจะพั ฒ นา
สิน ค้ าของกลุ่ม ต่ างๆในสหกรณ์ หรื อนอกภาคสหกรณ์ พัฒ นาด้านการตลาด มีก ารเชื่ อ มโยง
ด้านการตลาด การเงิ นเข้ าด้ว ยกั น โดยเรามองว่ามี การเชื่ อมโยงเครือ ข่ายเพื่ อที่ จะให้ส หกรณ์ มี
ความเข้มแข็งได้
4.เรามุ่ ง เน้ น ที่ จะสร้ า งสหกรณ์ ที่มี ความเข้ ม แข็ง ขึ้ น มา ซึ่ งต้ อ งมี ค วามเข้ ม แข็ ง
ภายในก่อ นจะต้ องด าเนิน การตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยสหกรณ์ จะต้ องมีธ รรมมาธิบาล มี
การควบคุ มภายในที่ดี มี การบริ หารความเสี่ยง เพราะฉะนัน้ สิ่ง ที่ส าคัญ ที่ ทาให้ส หกรณ์ เข้ม แข็ ง
คือ การด าเนิ น งานที่โปร่ งใสสามารถที่จะพึ่ งตนเองได้ในแง่ข องการบริหารงาน และเพิ่ม ทัก ษะ
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ในด้ านการจั ดการ เพื่ อที่ จะให้สหกรณ์ ตอบสนองความต้ องการขอสมาชิก ได้ และสิ่งส าคั ญอี ก
ประการคือต้องมีความรัก ความศรัทธาทางสหกรณ์ดว้ ย
จากสถิติ ที่มี ส่ว นรวมของสหกรณ์ ส่วนใหญ่ เป็ นการฝากเงิน 39% และสูง ที่สุ ด
เป็น การกู้ เงิ น 43% แต่ในเรื่ องที่เป็น ที่หนั กจริง ของสหกรณ์ ก ารจัด สิ นค้ าจาหน่า ย ในเรื่อ งของ
การรวบรวมผลผลิตไปขายมี ส่วนร่วมน้อ ยมากแค่ 36%
ถ้า เราผลั ก ดั นสหกรณ์ ส ร้ างการมี ส่ วนร่ วมในสมาชิก ได้ จะตอบโจทย์ ในการ
แก้ ไขปั ญ หาของสมาชิ กโดยวิธี การสหกรณ์ แต่ สุด ท้ายเราละเลยเรื่ องของการบริ หารสหกรณ์
บางสหกรณ์ มุ่ ง แสวงหาผลประโยชน์ ละเลยสมาชิ ก ควรมุ่ง เน้ น ให้ส หกรณ์ ด าเนิ นตามหลั ก
สหกรณ์อย่างแท้จริงไม่ จาเป็นต้องแสวงหาก าไร
5.การปฏิ รูปทุ กภาคส่ว น จะต้ องทาให้ สหกรณ์ส ามารถดาเนิน การโดยปราศจาก
อุปสรรคต่ างๆ ซึ่ง มุ่ งเน้ น ให้ สหกรณ์ เป็ น ศูน ย์ กลางโดยให้ เจ้าหน้า ที่ส่ ง เสริม ของเราเข้ าไปคลุ ก
คลี ร่ ว มคิ ด ร่ ว มทา ร่ ว มกั น วางแผนต่ า งๆแล้ ว เอาข้ อ มู ล มาว างแผนร่ ว มกั น จากนั้ น มา
เตรี ยมการก่ อนที่จะเข้าไปส่ งเสริ ม กรณี สารว จแนวทาง ระบบวิธี ก าร หาความรู้เตรี ยมความ
พร้ อ มของเจ้ า หน้า ที่ ไม่ ว่ าจะเป็ น ความรู้ ที่ด้ า นเราวิ เคราะห์ ม า โดยใช้ หลั ก วิธี ก ารรวมทั้ ง แนว
ทางการพั ฒนาต่า งๆ แล้วมาวางแผนว่าสัปดาห์นี้ สหกรณ์แ ห่งนี้ มีแนวทางการพัฒ นาอย่างไร มี
การวางแผนเข้าไปทางานกับสหกรณ์ แต่ ละช่วงแต่ ละสัปดาห์ เมื่อ วางแผนเสร็ จแล้ว ก็เ ข้าไปใน
สหกรณ์ โ ดนใช้วิ ธีต่ างๆ โดยเข้าไปส่ง สริม สหกรณ์ แบบมี ส่ว นร่ วม กลั บมาประเมิ นผลว่ ามี ข้อ ดี
ข้อเสียอย่างไร ทาเป็นวงจร
เพราะฉะนั้ น จะทาให้ ได้ รับการแก้ ไขปั ญ หาตรงจุด กั น สหกรณ์ แ ละถ้ า ระบบนี้
คาดว่าเราดาเนินการอย่างต่อ เนื่อง จะทาให้สหกรณ์มีความเข้ มแข็ง
ส่วนสหกรณ์ที่มี ข้อบกพร่อ งมี 10% คิดจาก 8,000 สหกรณ์เป็ นข้อบกพร่ องจา
การเงิน การบั ญ ชี 714 แห่ ง เราจะต้ อ งเข้าไปรวมกั บสหกรณ์ เหล่านี้ เพื่ อ ที่จะแก้ ไขปั ญ หาและ
พัฒนาสหกรณ์ให้มีสมรรถนะที่สูงให้ได้
คุณ ณาตยา แวววี รคุ ปต์ ได้ สรุปสั้น ๆว่ า เรื่อ งของสหกรณ์ สะท้อ นความเป็ น
ประชาธิ ปไตยคนไทยอย่ างมาก สหกรณ์ ส ามารถที่ จะมี ส่ว นร่ วมในสั งคมของประชาธิ ปไตยได้
เป็น เครื่อ งมื อ ที่จะพั ฒ นาประชาธิปไตยในระดั บชุ ม ชน สั งคม ย่อ ยๆลงไป เพื่อ ที่ จะเป็ นพื้ น ที่ใน
การออกแบบ ชีวิ ตความเป็น อยู่ จินตนาการ ของผู้คนในสั งคมนัน้ และยังเป็นผู้ ที่ส ามารถพึ่ ง พา
ตนเองได้ โดยไม่ต้องรอคอยประเภทนิ ยมใดๆ ที่จะสามารถคาดหวังได้
การเรี ยนรู้ที่มี อยู่ ไปสู่ก ารพัฒ นาปฏิ รูปสหกรณ์ ที่มี ส มรรถนะสูง ได้ อย่ างไร คิ ด
ว่าสมรรถนะสู งที่ กระจายออกมาอย่างกว้างขว้ าง ครอบคลุม ไม่ ใช่เฉพาะ 7,000 สหกรณ์ โดย
จดทะเบียนแต่ หมายถึ งสหกรณ์ ที่มี อยู่รวมกั บคนไทยด้วย จะสามารถเป็น สิ่งที่ ตอบโจทย์ในเวลา
ที่เราอ่อนแอในตอนนี้ได้อย่างไร
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ประเด็ น การเสวนาภาคบ่ าย เวที อภิ ปราย“การเรียนรู้สู่ การปฏิ รูปการสหกรณ์
ไทยที่มีสมรรถนะสูง”
1.ปัญ หาและข้อ จากัด ที่เกี่ยวข้อ งกั บการเรียนรู้ด้ านสหกรณ์มี อะไรบ้ าง ที่ ตอ้ ง
เร่งแก้ไข
2.ระบบการเรี ยนรู้ ก ารมี โ ครงสร้ า งและองค์ ประกอบอย่ า งไร จึ ง จะสามารถ
เข้าถึง คนในสัง คมในการสร้างความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องคุณ ค่ าและหลั ก สหกรณ์ เพื่ อน าไปใช้ใ น
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขถ้วนหน้ า
3.ตัวแบบ และแนวปฏิ บัติ ที่ดขี องระบบการเรียนรู้ที่สามารถยกระดั บสมรรถนะ
ของสหกรณ์ ไปสู่ก ารเป็ นองค์ การพึ่ งพาตนเอง มีค วามสามารถในการทาหน้า ที่เป็น กลไกการ
แก้ปัญ หาการประกอบอาชี พและการยกระดั บคุ ณ ภาพชีวิ ตของสมาชิก และชุ มชนและเป็น ผู้น า
ในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยื น
กระบวนการสหกรณ์ ประกอบด้ ว ยตั ว สหกรณ์ ทุ ก อ ย่ า งในระบบขอ งเรา
สหกรณ์ ที่เข้ มแข็ งและเป็ น สหกรณ์ ที่แ ท้ จริ ง ต้อ งร่ว มทุ ก กระบวนการในประเภทของสหกรณ์
สหกรณ์ มีหลายรูปแบบ สหกรณ์ เครดิ ต ยูเนี่ ยน ต้อ งรั กษาในรู ปแบบของเงิ น เช่น สิ น เชื่อ การ
ออม ไม่ เหมาะที่ จะเป็ น ธุ รกิ จการขาย เพราะธุ รกิ จการขาย จะอ ยู่ ในรู ปแบบของสหกรณ์
การเกษตร สหกรณ์ การตลาด รวยรวมผลผลิ ตแปรรูปและจาหน่า ย สหกรณ์ ก ารซื้อ เป็ น การ
จัดหาวัสดุ วัตถุดิบปัจจัยการผลิตต่างๆ
สร้ างคนให้ เข้ ม แข็ งมากว่ า ยึด การช่ว ยเหลื อ แบ่ ง ปัน กั น เรียนรู้ร่วมกั น ยืน ยั น
อุ ด มการณ์ การบริ หารจั ด การของสหกรณ์ ม าจากการมองเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพที่ ตั ว ขอ ง
เกษตรกร
-ปัญ หาที่ เกิ ดคื อ คนสหกรณ์ มองแต่ ปัญ หาที่เกิด มองเห็ นแต่ปัญหาไม่ ได้ มอง
ที่ตนเอง
-สหกรณ์ต้องทาให้ได้ ต้องรวมกัน มีประโยชน์ตอ่ สังคมส่วนรวมโดยรอบ
-นโยบายของรัฐ ยังไม่ใช้ความสาคัญเรื่องสหกรณ์
-ควรแยกประโยชน์สว่ นตัวกับส่วนรวม
-องค์กรกลางของสหกรณ์ไทยควรทาหน้า ที่เป็นกระทรวงพาณิช ย์
กรมส่ง เสริมสหกรณ์ สหกรณ์เป็ นส่วนหนึ่งของชุมชน ให้ชุ มชนเห็ นความสาคั ญ
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โดยทาควบคู่กัน ผ่านกิจกรรมในชุมชนให้ เกิดการเรี ยนรู้อ ย่างแท้ จริง
-การเรียนรู้ มีองค์ความรู้
-ปฏิบัติ
-มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์
ตลาดในอนาคต
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1. High quality
2. Standard
3. Beautiful packaging
4. High value
สันนิบาตสหกรณ์
1.งบไม่เพียงพอและกระจายไปส่วนภู มิภ าคไม่เพี ยงพอ
2.องค์ความรู้ต้องอาศัยจากภายนอกจากภายนอกองค์ กรเองก็ยัง ไม่มี
3.ผู้ที่ผ่ านการฝึก อบรมจากองค์ก ร ไม่ ได้ รับการติ ดตามและไม่ ชั ดเจนในเรื่ อ ง
ของสมรรถนะ ในการจัดการ ระบบคิด
ข้อจากัดในการพัฒนาสหกรณ์
1.การกลั่นกรองคนสหกรณ์
2.วิชาการมีมากเอามาปรั บใช้ ไม่ เหมาะ
3.ทรัพยากร/เงินทุน
จะพัฒนาสมรรถนะได้
1.ต้องมีองค์ความรู้
2.การจัดการ การบริหารธุรกิจ
3.ต้องพึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4.ทาสหกรณ์ให้มีกาไร แต่ไม่ใช่การทากาไรให้สูงที่สุ ด
สหกรณ์ ค วรจะให้ ค วามส าคั ญ ในเรื่ อ งความรู้กั บเงิ น เท่ า กั น เวลาไปสั ม มนา
น่าจะส่ งสมาชิ ก เข้ า ร่ วมควรให้ ค วามส าคั ญ เรื่ อ งของสหกรณ์ สหกรณ์ จะเป็ น ตั วขั บเคลื่ อ น
เศรษฐกิจและสังคม

(นางสาวผกาวรรณ วันติ)
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
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ภาคผนวกที่ 2
ภา กิ กรรม
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ภาพการสัมมนาเชิงวิชาการ
กรอบยุทธศาสตร์และพัฒนา ลักสูตร
การพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วันพุธที่ 2 เมษายน 2557
ณ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 6 ม าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพม านคร
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ภา ประก การฝก รม
ก ู รการ ฒนาผูนาการ ป ี่ ยน ป ง นการ ง ริม กษ รกร ู การ ฒนาทีย่ ่งยนครงที่ 1
ระ วางวนที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2557
ชน 6 าคารวิ ย ะ ฒนา า นวิชาการดาน กร
ม าวิทยา ย กษ รศา ร าง น กรุง ท ม านคร
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ภา ประก การฝก รม
ก ู รการ ฒนาผูนาการ ป ี่ ยน ป ง นการ ง ริม กษ รกร ู การ ฒนาทีย่ ่งยนครงที่ 2
ระ วางวนที่ 31 กรกฎาคม - 3 ิ ง าคม 2557
รง รมมิ ด นนประดิ ท วง าม น น
า ท กรุง ท ม านคร
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ภา ประก การฝก รม
ก ู รการ ฒนาผูนาการ ป ี่ ยน ป ง นการ ง ริม กษ รกร ู การ ฒนาที่ย่งยนครงที่ 3-4
ระ วางวนที่ 13 – 17 ิ ง าคม 2557
กระทิง คนทรี่ รี รท า ภ าคิชฌกู ง วด นท ุรี ะ
รง รม าม ราน ริ ว ร ซด า ภ าม ราน ง วดนครปฐม
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ภา ประก วทีนา น
กร นวคิด ะการ ฒนาระ น นุน ะ ง ริ มการ รียนรู ่ ยกระด มรร นะ ง า นาที่
นวน ุ ที่ 17 กนยายน 2557
งประชุม ุ รรม ารีกุ าคาร ารนิ ทศ 50 ปี ม าวิทยา ยกษ รศา ร วิทยา าง น กรุงท ม านคร
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ภา ประก การฝก รม
ก ู รการ ฒนาผูนาการ ป ี่ ยน ป ง นการ ง ริม กษ รกร ู การ ฒนาทีย่ ่งยนครงที่ 6-7
ระ วางวนที่ 22 – 27 กนยายน 2557
า นวิชาการดาน กร ม าวิทยา ย กษ รศา ร าง น กรุง ท ม านคร
ศูนยการ รียนรู าวคุ รรม ง วดย ร ะ
ริษท ากด างซ่ รง ี ฟ ีย มง า าศรี ะ กษ า ภ ม ง ง วดศรี ะ กษ

ภ
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ภา ประก การฝก รม
การนา น ครงการ Project-Based Learning ะการประชาวิ าร

กู ร

156

157

น

ภาคผนวกที่ 3
ครงการ Project-Based Learning
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1. ช่ ครงการ โครงการส่งเสริ มการทาเกษตรอินทรี ย์ ตาบลเนิ นปอ และตาบลหนองโสน อาเภอ
สามง่าม
จังหวัดพิจิตร
2. นวยงานทีร่ ผิดช

สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร

3. ว นา ครงการ/ค ะผูดา นินการ กลุม่ ยุทธศาสตร์ และการปฏิ รูปที่ดิน
4.

กการ ะ

ุผ

ตามที่ยุทธศาสตร์ ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมัน่ คงของอาหารและพลังงาน ในแผนพัฒนา
เศรษ ฐกิ จ และสั งคมแห่ งช าติ ฉบั บที่ 11 (พ .ศ.2555 – 2559) ซึ่ งให้ ความส าคั ญ กั บการพั ฒ น า
ทรั พยากรธรรมชาติ ที่เป็ นฐานการผลิ ตภาคเกษตรให้ เข้มแข็ ง และยัง่ ยื น มุงรั
่ ก ษา ป้ อ งกัน และ
คุม้ ครองพื้ นที่ ที่มศี ักยภาพทางการเกษตร สนั บสนุ นให้เกษตรกรรายย่อ ยมีที่ดินเป็ นของตนเองหรื อ
มีสิทธิ ทากิน ในที่ ดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อ บังคับหรื อจู งใจให้บุคคลผูถ้ ือ ครองที่ดิน ทาประโยชน์
ในพื้ น ที่ดัง กล่าวมากขึ้ น พัฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่เ ป็ น ฐานการผลิตภาคการเกษตรฟื้ นฟู แ ละ
ส่ง เสริ มค่านิ ยม วัฒ นธรรมที่ ดี และวิถีชี วิตทางการเกษตรที่ ใ ห้ ความส าคัญ กับการพัฒ นาระบบ
เกษตรกรรมยัง่ ยืน และการเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพและศัก ยภาพการผลิตภาคเกษตร ในการสนับสนุ นการ
ผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อ มนั้น
ปั จจุบันในพื้น ที่เขตปฏิรู ปที่ดิน ตาบลเนิ น ปอ และตาบลหนองโสน อาเภอสามง่าม จังหวัด
พิจิตร ซึ่ ง อยูใ่ นพื้น ที่ ความรั บผิ ดชอบของส านัก งานการปฏิรู ปที่ ดิน จังหวัดพิ จิตร (ส.ป.ก.พิ จิตร)
พบวา่ มีก ารใช้สารเคมีใ นปริ มาณมาก เพื่ อ ให้ ไ ด้ผลผลิ ตทางการเกษตรสู ง อี ก ทั้ง เป็ นการทาลาย
ระบบนิ เวศและสิ่ งแวดล้อมทั้งในและนอกแปลงเกษตร ซึ่ง ในปั จจุ บนั เกษตรกรหันกลับมาตระหนั ก
ถึงการผลิตที่ เป็ น มิตรต่อ สิ่ ง แวดล้อมและใส่ใจต่อสุ ขภาพมากขึ้ น แต่ยงั ขาดองค์ คงวามรู ้ในการผลิ ต
ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็ น มิตรต่อสิ่ งแวดล้อ ม
ด้วยเหตุน้ ี สานั กงานการปฏิ รูปที่ ดินจังหวัดพิจิตร (ส.ป.ก.พิจิตร) จึ งจัดทาโครงการส่ง เสริ ม
การทาเกษตรอิ น ทรี ย์ ตาบลเนิ น ปอ และตาบลหนองโสน อ าเภอสามง่าม จัง หวัดพิ จิตรขึ้ น เพื่ อ
ส่ง เสริ มและเพิ่ มองค์ความรู ้ ในการทาเกษตรอิ น ทรี ย์ ใ ห้ แก เ่ กษตรกรในพื้ น ที่ และเป็ นการฟื้ นฟู
ระบบนิ เวศทั้ง ในและนอกแปลงเกษตรให้ แก ่เกษตรกร รวมทั้งเสริ มสร้ างให้เกษตรกรสามารถพึ่งพา
ตนเองได้และสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มอี ยูไ่ ด้อย่างคุ้มค่าและยัง่ ยืนต่อ ไป
5. ว ุประ งค
1. เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจในเรื่ องของการทาเกษตรอินทรี ย์แ ละสามารถนาไปประยุ กต์ใช้ได้
2. เพื่อให้เกษตรกรนาทรัพยากรรอบแปลงเกษตรมาใช้
6. ก ุ ม ปา มาย
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เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ตาบลหนองโสน, ตาบลเนิ นปอ อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
จานวน 12 ราย
7. นทีด่ า นิน ครงการ
ตาบลเนิ นปอ, ตาบลหนองโสน อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
8.ระยะ ว าดา นิน ครงการ
ระยะเวลาดาเนิ นการ 1 ปี เริ่ มจาก 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558
9. วิ ีดา นินงาน
1. ประสานงานในพื้นที่ คัดเลือกกลุม่ เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ จัดทาเวทีชมุ ชนเพื่อ
วิเคราะห์ ปัญหา
2. ศึกษาบริ บทของพื้นที่ สภาพทัว่ ไปของพื้นที่
3. จัดฝึ กอบรม ตามหลักสู ตรดังต่อไปนี้
3.1 หลักสู ตรการทานาอินทรี ย์
3.2 หลักสู ตรการปลูกผัก อินทรี ย์
3.3 หลักสู ตรการปรับปรุ ง บารุ งดิน
3.4 หลักสู ตรการสร้างเตาอิวาเตะ
3.5 ศึกษาดูงาน 2 ที่
4. ติดตามและประเมินผลโครงการ
10. ผนการดา นินงาน
ศ 2558
กิ กรรม
ม ค ก มี ค ม ย
ค มิ ย ก ค ค ก ย
ประสานงานในพื้นที่คดั เลือกกลุม่
เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ จัดทา
เวทีชมุ ชนเพื่อวิเคราะห์ ปัญหา
ศึกษาบริ บทของพื้นที่ สภาพทัว่ ไปของ
พื้นที่
จัดฝึ กอบรม ตามหลักสู ตรต่อไปนี้
- หลักสู ตร การทานาอินทรี ย์
- หลักสู ตร การปลูกผักอินทรี ย์
- หลักสู ตร การปรับปรุ งบารุ งดิน
- หลักสู ตร การสร้างเตาอิวาเตะ

ค

ย

ค
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- ศึกษาดูงาน 2 ที่
ติดตามและประเมินผลโครงการ
11. วชีวด
ร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนาวิธีการทาเกษตรอิน ทรี ย์ ไปใช้
12. ราย ะ ียดง ประมา ครงการ
ที่

รายละเอียดโครงการ

จานวน ระยะเวล
(คน)
า

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รวมเป็ นเงิ น
(บาท)

150

1,200

1,000

1,000

1 ค่าใช้จา่ ยก ่อนการฝึ กอบรม
1.1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
- ค่าเบี้ยเลี้ยง

4

2 วัน

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
2 ค่าใช้จา่ ยระหว ่างการฝึ กอบรม
2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าบรรยาย
2.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
- ค่าเบี้ยเลี้ยง

4

6 ชม.

1,200

28,800

4

4 วัน

150

2,400

2,000

2,000

240

11,520
4,000

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
2.3 ค่าใช้จา่ ยสาหรับผูเ้ ข้าฝึ กอบรม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง

12
12

4 วัน
4 วัน

- ค่าพาหนะ

12

2 วัน

3,000

6,000

- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าวิทยากร

12
2

2 วัน
12 ชม.

240
1,200

5,760
14,400

- ค่าเชา่ สถานที่

12

2 วัน

1,000

2,000

3,000
2,000

3,000
2,000

2.4 ค่าตอบแทนสถานที่และโสตทัศนู ปกรณ์
2.5 ค่าใช้จา่ ยในการศึกษาดูงาน

2.6 ค่าวัสดุฝึกอบรม
2.7 ค่าจัดทารายงานสรุ ป
3 ค่าใช้จา่ ยติดตามประเมินผล

1,000
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3.1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง

4

8 วัน

150
3,000

4,800
3,000

รวมทั้งสิ้ น

91,880

13. ผ ทีค่ าดว า ะ ดร
1. เกษตรกรมีความรู ้ความเข้าใจในการทาเกษตรอิน ทรี ย์
2. เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรรอบแปลงเกษตรได้อ ย่างคุ้มค่า
3. เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้

**************************************************
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1. ช่ ครงการ การคัดเลือ กพันธุ์ ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้น ที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตาบลวังทองแดง
อาเภอเมือ ง จัง หวัดสุ โขทัย ภายใต้โครงการฝึ กอบรม หลัก สู ตร การพัฒนาผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงในการส่งเสริ มเกษตรกรสู ก่ ารพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2. นวยร ผิดช
2.1 นวยงาน ก สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุ โขทัย (ส.ป.ก.สุ โขทัย)
2.2 นวยงาน น นุน
2.2.1 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ ขา้ วสุ โขทัย
2.2.2 สถานี พฒั นาที่ดินสุ โขทัย
2.2.3 กลุม่ เกษตรกรผู ้ปลู กข้าวในเขตปฏิรู ปที่ดินตาบลวังทองแดง อาเภอเมือง จังหวัด
สุ โขทัย
3. ว นา ครงการ/ค ะผูดา นินการ
น.ส.วรัญญู บุญมาก ตาแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
และกลุม่ พัฒนายุทธศาสตร์ และการปฏิ รูปที่ดิน จังหวัดสุ โ ขทัย
4.

กการ ะ

ุผ

4.1) ทีม่ า
น ุ าว เป็ น ปั จจัยที่ มคี วามส าคัญ อัน ดับแรกในการเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการผลิตข้า วโดย
ไม ่ต้องเพิ่ มต้น ทุ นการผลิต ในอดี ตชาวนาจะคัดเลือกพันธ์ ขา้ วปลู กที่ เหมาะสมกับสภาพพื้น ที่ ปลู ก
สื บทอดผ่านวิถี ชี วติ ตามภูมิสั งคม โดยชาวนาจะคัดเลื อ กพัน ธุ์ ข้าวและเก็บเมล็ดพันธุ์ ไ ว้ใ ช้เ องคื อ
“ข้า วสายพัน ธุ์ พื้ น เมือ ง” ซึ่ง มีความหลากหลายของสายพัน ธุ์ ที่แ ตกต่า งกัน ไปในแต่ล ะสภาพพื้ น ที่
การเลือ กชนิ ดพันธุ์ ขา้ วปลู กให้เหมาะสมกับสภาพพื้ นที่ นั บได้ว ่าเป็ นภู มปิ ั ญญาของชาวนาซึ่ง เป็ น
การรั กษาความหลากหลายทางพันธุ ก รรมข้าวให้ คงอยูโ่ ดยชาวนาจะปลูก ข้าวไร่ในพื้น ที่ดอน พื้น ที่
สู งหรื อพื้นที่ ภูเขา ส่วนพื้นที่ลุ ม่ จะปลูกข้าวนาสวน และพื้น ที่น้า ท่วมถึ งจะปลูกข้า วขึ้นน้ า ภูมิปัญญา
ดังกล่าว นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2478 ส่วนราชการได้มกี ารพัฒนาปรับปรุ ง พัน ธุ์ ขา้ วตามหลัก วิชาการและ
ส่งเสริ มให้ ชาวนาปลูก เรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั ส่งผลให้รู ปแบบการทานาจึงถูก ปรับเปลี่ยนเป็ นการทา
นาเชิ ง พาณิ ช ย์ ที่ เน้ น ให้ ไ ด้ปริ มาณผลผลิ ตสู ง โดยพันธุ์ ข้าวที่ น ามาปลู ก มีการปรั บปรุ ง พัน ธุ์ เ พื่ อ
คัดเลื อกพันธุ์ ขา้ วที่มนี ้ าหนักสู ง ให้ ปริ มาณมาก ปลู กได้ตลอดปี ใช้เวลาปลูกหรื อ อายุข้าวสั้ นเพื่ อให้
ได้ผ ลผลิ ตเร็ วตามต้อ งการและมีความต้า นทางโรคและแมลงต่อ สภาวะสิ่ ง แวดล้อมที่เ ปลี่ ยนแปลง
ดังนั้น การคัดเลือ กพัน ธุ์ ขา้ วปลูก ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ในรู ปแบบเดิมจึ งเริ่ มลดน้อ ยลง ไม ่ได้มี
การคัดพัน ธุ์ ข้า วอย่า งเหมาะสมกับสภาพพื้ น ที่ ทาให้ ขา้ วที่ ปลูก มีก ารปะปน เกิดการกลายพัน ธุ์
จนกระทัง่ ต้องเปลี่ ยนพัน ธุ์ ข้าวปลูก หรื อต้อ งไปหาซื้อ เมล็ ดพัน ธุ์ จากภายนอกแทนการเก็บเมล็ ด
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พัน ธุ์ ไว้ใช้เ อง ซึ่ง เป็ น การเพิ่ มต้นทุ น การผลิตและทาให้ เกษตรกรไม ่สามารถพึ่ง พาตนเองได้อ ย่า ง
ยัง่ ยืน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไ ด้ก าหนดยุ ทธศาสตร์ ส าคัญ เพื่ อ การก าหน ดการบริ ห าร
จัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจรายสิ นค้า (Zoning) เพื่อกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาส่งเสริ มเกษตรกรให้
ปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการใช้แผนการตลาดนาการผลิต (Supply Chain) จนถึงการแปร
รู ปผลิตภัณ ฑ์ เกษตรเพื่อ เพิ่ มมูลค่า (Value Added) จนสามารถพัฒ นาการผลิ ตสิ นค้าที่ มคี ุณภาพด้วย
กระบวนการผลิ ตที่เ ป็ น มิตรต่อสิ่ งแวดล้อมให้เกษตรกรมีคณุ ภาพชี วติ ที่ ดี ทั้งนี้ จังหวัด สุ โขทัยเนื่ อ ง
ด้วยสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็ น ที่ร าบลุม่ ซึ่ง มีแมน่ ้ ายมไหลผ่านซึ่ง เป็ น พื้น ที่ เหมาะสมสาหรั บ
ปลู ก ข้า ว มีเนื้ อที่ 1,342,299 ไร่ (ร้ อ ยละ 37.62) (ส านั ก งาน เกษตรและ สห กรณ์ จัง ห วัด , 2556)
สามารถจาแนกความเหมาะสมส าหรั บการปลู กข้า ว ดัง นี้ เขตเหมาะสมมาก (S1) 216,090 ไร่ เขต
เหมาะ สมปาน กลาง (S2) 889,733 ไร่ เขตเห มาะสมน้ อ ย (S3) 22,191 ไร่ เขตไมเ่ ห มาะสม (N)
214,285 ไร่ และข้า วเป็ นสิ นค้าเกษตรที่ ทารายได้สู งสุ ดของจังหวัด คิดเป็ น มูล ค่าผลผลิตของข้า วนา
ปี 5,676 ล้านบาท และข้าวนาปรัง 5,969 ล้านบาท (สานักงานเกษตรจังหวัด, 2556)
4.2) ภา ป า/ความ งการ
พื้น ที่ตาบลวังทองแดง อ าเภอเมือ ง จัง หวัดสุ โขทัย ถือ เป็ นพื้ น ที่เ ขตเหมาะสมส าหรับการ
ปลู กข้าว (S1) มีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ น ที่ร าบลุม่ เหมาะแก ก่ ารทานา มีเนื้ อที่ 36,693 ไร่ ประชากร
รวมทั้งสิ้ น 5,062 ราย สานั กงานการปฏิรู ปที่ ดินจังหวัดสุ โขทัยได้จดั ที่ดินให้ เกษตรกรในเขตปฏิรู ป
ที่ดิน ตาบล วังทองแดงเข้าทาประโยชน์ จานวน 1,046 ราย เนื้ อ ที่ 20,692 ไร่ โดยในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2555 ได้ดาเนิ นโครงจัดตั้งนิ คมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เพื่อการพัฒนาองค์ความรู ้ พร้อมทั้งจัดตั้ง
ศูนย์เรี ยนรู ้ในการถ่า ยทอดองค์ความรู ้สูช่ ุมชนในการพัฒนาเกษตรกรและการพัฒนาอาชีพ อี กทั้งได้
พัฒนาโครงสร้างพื้น ฐาน ได้แ ก ่การก ่อสร้ างทางคมนาคม พัฒนาแหล่งน้ าโดยการสร้ างอ่างเก็บน้ า
เพื่ อ การเกษตรขนาด 200 ไร่ เพื่ อ กัก เก็บน้ าและระบายน้ าลงสู ่คลองธรรมชาติ ด้วย แต่ผ ลการ
ดาเนิ น งานจนถึง ปั จจุบันพบว ่า เกษตรกรยัง ขาดการบูร ณาการองค์ ความรู ้ในการประกอบอาชี พ ขาด
การเก็บเมล็ดข้าวพัน ธุ์ ดี ต้อ งซื้ อจากภายนอกชุมชน ปั ญ หาการใช้ส ารเคมีเพื่ อต้องการเพิ่ มผลผลิ ต
เพื่อ ตอบสนองต่อโครงการรั บจานาข้าว แต่ปริ มาณผลผลิ ตที่ไ ด้มีปริ มาณต่ า (50-70 ถัง/ไร่) ข้าวไมม่ ี
คุณ ภาพ จึ งส่ง ผลต่อ ราคาผลผลิตต่ าไปด้ วย อี ก ทั้งปั จจัย สนั บสนุ นการผลิ ตด้า นปริ มาณน้ าก็มีไ ม ่
เพีย งพอในฤดู แล้ง เนื่ องจากสภาพคลองตื้น เขิ น เหตุดังกล่าวข้างต้น จึงส่งผลให้ เกษตรกรมีต้นทุ น
การผลิตสู ง ผลผลิตต่า และนาไปสู ก่ ารขาดความมัน่ คงในอาชีพ
4.3) ความ รงดวน
เพื่ อให้ เกิดการพัฒ นาเกษตรกรให้ เหมาะสมตามภู มิสั งคม โครงการคัดเลื อกพัน ธุ์ ขา้ วที่
เหมาะสมกับสภาพพื้น ที่ ในเขตปฏิ รู ปที่ ดิน ตาบลวังทองแดง อ าเภอเมือง จัง หวัดสุ โขทัย เพื่อ ให้
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สอดคล้อ งกับการขับเคลื่ อน ยุทธศาสตร์ สู ่ก ารปฏิ บัติใ นระดับท้อ งถิ่น อย่า งมีประสิ ทธิ ภ าพ ให้
เกษตรกรมีชดุ องค์ ความรู ้ ในการประกอบอาชีพ มีก ารประเมิน เพื่ อคัดเลือ กพันธุ์ ขา้ วที่เ หมาะสมกับ
สภาพพื้ นที่ เพื่อ พัฒ นาศักยภาพการผลิตโดยไม ่ต้องเพิ่ มต้นทุ นการผลิ ต ถ้ามีก ารคัดเลื อกพันธุ์ ขา้ วที่
ให้ ผลผลิ ตสู งและมีคุณภาพ มีความต้านทานต่อโรคและแมลง มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อ ม
ในท้องถิ่ น จนถึงสามารถเชื่ อมโยงกับความต้องการของตลาดสามารถตัดสิ น ใจในวางแผนการผลิ ต
ในแต่ล ะฤดู ก าล ก็จะสามารถยกระดับรายได้เกษตรกรและส่งเสริ มให้ เกษตรกรสามารถพึ่ งพ า
ตนเองได้และประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยัง่ ยืน ต่อไป
5. ว ุประ งค ง ครงการ
5.1 เพื่อเกษตรกรมีองค์ความรู ้ ดา้ นการคัดเลื อกพันธุ์ ขา้ วที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
5.2 เพื่อเกษตรกรสามารถคัดเลื อกพันธุ์ ขา้ วที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
5.3 เพื่อเกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องตามลัก ษณะประจาพันธุ์ ข้าวในแต่
ละฤดูกาลผลิตได้
6.

านทีด่ า นินการ
แปลงต้นแบบศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้ที่ดิน หมูที่ ่ 1 ตาบลวังทองแดง อาเภอ
เมือง จังหวัดสุ โขทัย
7. ปา มาย
เกษตรกร จานวน 10 ราย โดยคัดเลือกเกษตรกรผู ้ผา่ นการเข้า ร่วมในโครงการนิ คม
เศรษฐกิจพอเพียง ตาบลวังทองแดง อาเภอเมือง จังหวัดสุ โขทัย เมือ่ ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็ นกลุม่
เกษตรกรที่ผา่ นการอบรมหลักสู ตรการลดต้น ทุนการผลิ ต และหลักสู ตรโรงเรี ยนชาวนา
8. วิ ีการดา นินงาน
8.1 การรวบรวมข้อ มูลทุ ติยภู มแิ ละสังเคราะห์ ขอ้ มูลพื้นฐานของพื้นที่ศึ กษา ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม และการรวบรวมข้อ มูลปฐมภู มิดว้ ยกระบวนการมีส ่วนร่วมจาก
กลุม่ เกษตรเป้าหมาย เพื่อนามาวิเคราะห์ สภาพปั ญหา
8.2 ประชาสัมพันธ์ และชี้แจงแนวทางการดาเนิ นงานโครงการให้กลุ ม่ เป้าหมายเข้าใจ
ร่วมกัน
8.3 การอบรมให้ความรู ้แ ก ่เกษตรกรโดยการบรรยาย สาธิ ต ฝึ กปฏิบตั ิ ดังนี้
8.3.1 หลักสู ตร การปรับปรุ งพันธุ์ ขา้ ว
8.3.2 หลักสู ตร เทคนิ คการคัดเลือกพันธุ์ ขา้ ว
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8.3.3 หลักสู ตร การผลิตเมล็ดพันธุ์ ขา้ วและการเก็บเมล็ดพันธุ์ ขา้ วไว้ใช้ขยายพันธุ์ ใ น
ฤดูตอ่ ไป
8.3.4 การจัดเตรี ยมแปลงต้นแบบ เนื้ อที่ประมาณ 2 งาน
8.3.5 การติดตามและประเมินผลโครงการ
9. ระยะ ว าดา นินการ
เริ่ มเดือนมีนาคม – เดือนธันวาคม 2558
10. ผนการดา นินงาน
กิ กรรม

มี ค
58

มย
58

ระยะ ว าดา นินการ ด น)
ค มิ ย ก ค ค ก ย ค
58 58 58 58 58 58

ย
58

1. การรวบรวมข้อ มูลทุ ติยภู มแิ ละ
สังเคราะห์ ขอ้ มูลพื้นฐานของ
พื้นที่ศึกษา
2. ประชาสัมพันธ์ และชี้แจงแนวทาง
การดาเนิ นงานโครงการ
3. การอบรมให้ความรู ้แ ก ่เกษตรกร
3.1 หลักสู ตรการปรับปรุ งพันธุ์ ขา้ ว
3.2 หลักสู ตรเทคนิ คการคัดเลือ ก
พันธุ์ ขา้ ว
3.3 หลักสู ตร การผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวและการเก็บเมล็ดพันธุ์ ขา้ ว
3.4 การเตรี ยมแปลงต้นแบบ
3.5 การติดตามและประเมินผล
โครงการ
11. วชีวด
1. เกษตรกรร้อยละ 70 สามารถคัดเมล็ดพันธุ์ ขา้ วที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเองได้
2. เกษตรกรร้อยละ 70 สามารถเลือกพันธุ์ ขา้ วที่ จะปลู กในฤดู กาลการผลิตของตนเองได้

ค
58
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12. ผ ทีค่ าดวา ะ ดร
5.1 เกษตรกรมีองค์ความรู ้ ดา้ นการคัดเลื อกพันธุ์ ขา้ วที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
5.2 เกษตรกรสามารถคัดเลื อกพันธุ์ ขา้ วที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
5.3 เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิ ตให้ สอดคล้องตามลักษณะประจาพันธุ์ ข้าวในแต่ละฤดูกาล
ผลิตได้
13. ง ประมา
ที่
ราย ะ ียด
1 คา ช ายก นการฝก รม
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
2 คา ช ายระ วางการฝก รม
- ค่าตอบแทนวิทยากร

านวน
คน)

านวน

ราคา นวย
( าท)

3
-

2 วัน
2 วัน

150
500

3

12
ชัว่ โมง
2 วัน
2 วัน
2 วัน

1,200

รวม ป็ น งิน
( าท)
1,900
900
1,000
25,800
14,400

- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
3
150
- ค่าอาหารกลางวันเกษตรกร
10
100
- ค่ า อ าห ารว า่ ง แ ละ เค รื่ อง ดื่ ม 10
50
เกษตรกร
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
3 วัน
500
- ค่าสถานที่และโสตทัศนู ปกรณ์
2 วัน
500
- ค่าวัสดุเตรี ยมแปลงทดลอง
3 คา ช าย งการฝก รม
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
3
5 วัน
150
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
5 วัน
500
- ค่าจัดทารายงานสรุ ปผลโครงการ
2 เล่ม
500
ง ประมา รวมทง ิ น
มาย ุ : คา ช าย นการฝก รม ามาร ว าย ด ามระ ีย กระทรวงการค ง

**************************************************

900
2,000
1,000
1,500
1,000
5,000
5,750
2,250
2,500
1,000
33,450
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1. ช่ ครงการ ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูก มันสาปะหลังเพื่อเพิม่ ผลผลิต ภายใต้โครงการฝึ กอบรม
หลักสู ตรการพัฒนาผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริ มเกษตรกรสู ่การพัฒนาที่
ยัง่ ยืน
2 นวยงานทีร่ ผิดช
1. สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุ ทยั ธานี
2. วิทยาลัยชุมชนอุทยั ธานี
3. กลุม่ เกษตรกรผูป้ ลูก มัน สาปะหลัง ตาบลป่ า อ้อ อาเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี
4. สถานี พฒั นาที่ดินจังหวัดอุทยั ธานี
3 ผูดา นินการ
นางศิริพร อภิเดช นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชานาญการ
สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุ ทยั ธานี (ส.ป.ก.อุทยั ธานี )
4

กการ ะ

ุผ

ภายใต้พ ระราชบัญ ญัติก ารปฏิ รู ปที่ ดิน เพื่ อ เกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่
๒) พ.ศ.๒๕๑๙ และ(ฉบับที่ ๓) ๒๕๓๒ ส านั กงานการปฏิ รู ปที่ ดินเพื่ อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีภารกิ จ
การดาเนิ นงานปฏิรู ปที่ ดิน ซึ่ งเป็ นการช ว่ ยเหลื อให้ เกษตรกรผูไ้ ม ่มีที่ดิน ทากิน เป็ นของตนเอง หรื อ
เกษตรกรมีที่ดินเล็ กน้ อยไม ่เพี ยงพอแก ก่ ารครองชีพ ได้มที ี่ดินทากิน เป็ น ของตนเองและใช้ที่ดินให้
เกิดประโยชน์ มากที่ สุ ด พร้ อ มทั้ง ให้ ความช ว่ ยเหลื อ ใน การพัฒ นาด้า น การเกษตร และนอก
การเกษตร ตามสภาพท้อ งถิ่น นั้น ๆ และสอดคล้องกับวิถีชี วติ และความต้องการของเกษตรกร กลุ ม่
องค์ ก ร สหกรณ์ ในเขตปฏิ รู ปที่ ดิน เพื่ อ พัฒ นาศัก ยภาพด้านการบริ ห ารจัดการ โดยมีเ ป้ า หมาย
สนับสนุ นให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึ้นและมีความยัง่ ยืนในการดาเนิ น ชีวติ ภายใต้ภารกิจงานพัฒนา
อาชีพและพัฒนารายได้
ในปี งบประมาณ ๒๕๕8 ส านั กงานการปฏิ รูปที่ ดินจังหวัดอุ ทัยธานี (ส.ป.ก.อุ ทัยธานี ) ได้บูรณา
การแผนงานกับองค์ก ารบริ ห ารส่วนตาบลป่ า อ้อ (อบต.ป่ าอ้อ ) ตาบลป่ าอ้อ อาเภอลานสั ก จังหวัด
อุทยั ธานี เป็ น พื้น ที่เป้ าหมายหลักในการขับเคลื่ อนระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน เพื่อสร้างความเข้มแข็ ง
ของอาชีพภาคเกษตร ชุมชนและสังคม ผ่านกลไกศูนย์เรี ยนรู ้ก ารเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ศูนย์ เรี ยนรู ้ตน้ แบบปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพีย งและปราชญ์เ กษตร โดยสร้า งกระบวนการเรี ยนรู ้
รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู ้และประสบการณ์ เพื่อ สร้างและพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้เป็ น
Smart Farmer ต่อไป ซึ่ งมุงเน้
่ นการปรับปรุ งและพัฒ นาการใช้ที่ดินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สร้างโอกาสให้
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เกษตรกรได้เกิดการเรี ยนรู ้ สร้ างความเข้มแข็ งในการพัฒนาและทักษะในการผลิ ต เพื่ อ สร้ า งรายได้แ ก ่
เกษตรกร อันจะนาไปสู ค่ วามมัน่ คงในการถือครองที่ดิน และมีความยัง่ ยืนในการดาเนิ นชีวติ
เกษตรกรเขตปฏิ รูปที่ ดิน ตาบลป่ าอ้อ อาเภอลานสั ก จัง หวัดอุทัยธานี ประกอบอาชี พทาไร่
เป็ นส่วนใหญ่ได้แก ่ มันสาปะหลัง ร้อยละ ๖๒.๑๕ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ ๒๗.๕0และอ้อยโรงงาน
ร้อยละ ๙.๓๕ ของพื้ นที่ ทาการเกษตรทั้งหมด ส่วนอาชีพอื่ น ได้แก ่การทานาและทาสวนไม้ผ ลบ้า ง
เพีย งเล็ก น้อ ย (แผนแมบ่ ทการพัฒ นาในเขตปฏิรู ปที่ ดินตาบลป่ าอ้อฯ ๒๕๕0) ส าหรั บเกษตรกรที่
ปลู ก มันส าปะหลัง จะใช้วธิ ี ก ารปลู กแบบดั้งเดิมๆ ไมม่ กี ารปรั บปรุ ง วิธี ก ารปลู กให้ เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในปั จจุ บนั ทาให้ ไ ด้ผ ลผลิตต่อ ไร่น้อ ย และไม ่มีการตรวจสอบคุณ ภาพดิน ก ่อนการ
ใส่ปยบ
ุ๋ ารุ งดิน จึ งทาให้เกิดต้นทุน การผลิ ตที่สูง เกินจริ ง ซึ่ง หากดาเนิ นการปรับเปลี่ ยนวิธีการปลูกมัน
สาปะหลัง โดยวิธีก ารปลูกมันส าปะหลังแบบระบบน้ า หยด มีก ารจัดการดิ นก ่อนใส่ปยุ๋ ผลิ ตสารไล่
แมลงและบารุ ง มันส าปะหลังใช้เอง จะทาให้เกิดกระบวนการผลิตมัน สาปะหลังที่ ให้ผ ลผลิตต่อไร่
สู งขึ้นและมีตน้ ทุนการผลิตที่ ต่าลง
ดังนั้ น เพื่อ เป็ น การแก้ไขปั ญหาดังกล่าวข้างต้น สานั กงานการปฏิรู ปที่ ดิน จังหวัดอุทยั ธานี
(ส.ป.ก.อุทยั ธานี ) จึ งได้จดั ทาโครงการปรั บเปลี่ยนวิธี การปลู กมัน สาปะหลัง เพื่อ เพิ่ มผลผลิ ต ภายใต้
โครงการฝึ ก อบรมหลักสู ตรการพัฒนาผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในการส่ง เสริ มเกษตรกรสู ่การพัฒ นาที่
ยัง่ ยืนขึ้น
5 ว ุประ งค ง ครงการ
1. เพื่อให้เกษตรกรมีความรู ้ในการใช้ระบบน้ าหยดในแปลงมันสาปะหลัง
2. เพือ่ ให้เกษตรกรได้เรี ยนรู ้เทคนิ คและวิธีการปลูก มัน สาปะหลังให้มีผลผลิ ตเพิ่มขึ้น
3. เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตให้ต่า ลง
6

านทีด่ า นินการ
ที่ทาการกลุม่ ผูป้ ลู ก มันสาปะหลัง หมูที่ ่ 8 ตาบลป่ าอ้อ อาเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี

7 ปา มาย
เกษตรกรผูป้ ลูกมันสาปะหลังตาบลป่ าอ้อ อาเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี จานวน 12 ราย
ซึ่ง ผ่า นการฝึ กอบรมโครงการพัฒ นาการปลู ก มัน ส าปะหลัง ในเขตปฏิ รู ปที่ดิน จัง หวัดอุ ทัย ธานี
ภายใต้โ ครงการสร้ า งและพัฒ น าเกษตรกรรุ ่น ใหม ่ หลัก สู ตรการพัฒ นาเกษตรกรอย่า งยั่ง ยื น
ปี งบประมาณ 2558
8 วิ ีดา นินการ
8.1 จัดฝึ กอบรมให้ความรู ้เกีย่ วกับ
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- การวางระบบน้ าหยด
- การปลูกมันสาปะหลังแบบประณีต
- การตรวจสอบค่า NPK ในดิน
- การจัดทาบัญชีฟาร์ มและบัญชี ครัวเรื อน
8.2 จัดทาแปลงทดลอง ขนาด 1 ไร่ จานวน 12 แปลง
9 ระยะ ว าดา นินการ
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ 2 ปี เริ่ มจาก 1 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2558
10 ผนการดา นินการ
ผนการ ะกิ กรรมดา นินการ ปี ง ประมา
กิ กรรม
1.เก็บข้อมูลและ
สังเคราะห์
ข้อมูลสภาพ
ทัว่ ไป สภาพ
เศรษฐกิจ สภาพ
สังคมและข้อมูล
ทรัพยากรชุมชน
2.วิเคราะห์
สภาพ
แวดล้อมของ
กลุม่ มัน
สาปะหลังด้วย
เครื่ องมือ
SWOT

ปี 2557
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

ศ 2557 - ๒๕๕8
ปี 2558

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

มาย
ุ
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กิ กรรม
3.ศึกษาดูงาน
การวางระบบน้ า
ในแปลงมัน
สาปะหลัง
4.จัดฝึ กอบรม
ให้ความรู ้
เกีย่ วกับ
- การวางระบบ
น้ าหยด ใน
แปลงทดลอง
ขนาด 1 ไร่
- การปลูกมัน
สาปะหลังแบบ
ประณีต
- การตรวจสอบ
ค่า NPK ในดิน
- การจัดทาบัญชี
ฟาร์ มและบัญชี
ครัวเรื อน
- กระบวนการ
ออกแบบบันทึก
ข้อมูล วิธีการ
เก็บข้อมูล
- การสรุ ปข้อมูล
แบบมีสว่ นร่วม
5.การทดลอง
ปฏิบตั ิและการ
เก็บข้อมูล

ปี 2557
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปี 2558
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

มาย
ุ
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6.การสรุ ปผล
และติดตามผล
การดาเนิ นงาน
11 ราย ะ ียดง ประมา

ง ครงการ

งบประมาณดาเนิ นโครงการพัฒนาการปลูก มันสาปะหลังในเขตปฏิ รูปที่ดิน จังหวัด
อุทยั ธานี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 168,250.- บาท (หนึ่ งแสนหกหมืน่ แปดพันสอง
ร้อยห้าสิ บบาทถ้วน) โดยค่าใช้จา่ ยทุกรายการถัวจ่ายตามความเป็ นจริ งและภายในวงเงิ นที่ได้รั บ
อนุ มตั ิ

รายการ
1 คา ช ายก นการฝก รม
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
2 คา ช ายระ วางการฝก รม
2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าบรรยาย
- ค่ายานพาหนะ หรื อน้ ามัน
เชื้อเพลิง
2.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ผูจ้ ดั ฝึ กอบรม
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
2.3 ค่าใช้จา่ ยผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรม
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารว ่าง เครื่ องดื่ม
2.4 ค่าตอบแทนสถานที่และ

านวน นวย
คน)

านวน

ราคา

นวย
าท)

รวม ป็ น งิน
าท)

4 คน

12 ชม.

600.-

7,200.-

3 คน
1 คัน

3 วัน
3 วัน

150.800.-

1,350.2,400.-

12 คน
12 คน

2 วัน
4 มือ้

100.25.-

2,400.1,200.-
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โสตทัศนู ปกรณ์
2.5 ค่าใช้จา่ ยการศึกษาดูงาน
- ค่าเชา่ เหมาพาหนะเดินทาง
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารว ่าง เครื่ องดื่ม
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
- ค่าสถานที่และวิทยากร
2.6 ค่าวัสดุฝึกอบรม
- ค่าวัสดุวางระบบน้ าแปลง
ทดลอง
2.7 ค่าจัดทาสรุ ปรายงาน
ผลการฝึ กอบรม
2.8 ค่าจัดทาคูม่ อื บันทึ กผลการ
ทากิจกรรมของเกษตรกร
3 คา ช าย ิด ามผ ดา นิน
กิ กรรม งการฝก รม
3.1 ค่าตอบแทน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
3.2 ค่าจัดทารายงานผลการ
ดาเนิ นงานโครงการฯ

12 คน
12 คน
1 คัน
1 คน

1 วัน
2 มือ้
1 วัน
6 ชม.

12 คน

100.25.1,000.600.-

1,200.600.1,000.3,600.-

11,600.-

139,200.-

12 คน

1

100

1,200.-

3 คน
1 คัน

10 วัน
10 วัน

150.500.-

4,500.5,000.1,000.-

รวมทง ิ น

168,250 -

12 ผ ทีค่ าดวา ะ ดร
1. เกษตรกรได้รับความรู ้ในการใช้ระบบน้ าหยดในแปลงมันสาปะหลัง
2. เกษตรกรได้เรี ยนรู ้เทคนิ คและวิธีการปลูก มันสาปะหลังแบบประณีต
3. เกษตรกรสามารถลดต้น ทุนการผลิ ตให้ต่าลงได้
13 วชีวด
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1. เชิงปริ มาณ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนาความรู ้ที่ไ ด้รั บปรับใช้กบั ตนเอง
ได้
ร้อยละ 80
2. เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่ผา่ นการอบรม มีผลผลิตมันสาปะหลังเพิม่ ขึ้น
1 ช่ ครงการ โครงการผลิตข้าวอินทรี ย์
2

นวยงานทีร่ ผิดช

สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

3 ผูดา นินการ นางสาวจุฑาทิพย์ เสนี วงศ์ ณ อยุธยา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิ บตั ิ การ
4

กการ ะ ุผ
ในปั จจุ บัน ผูบ้ ริ โ ภคส่วนใหญ่ห ่วงใยต่อ สุ ขภาพและปั ญ หาสิ่ งแวดล้อ ม รวมถึง คานึ ง ถึ ง
ความปลอดภัยของผลผลิ ตทางการเกษตร ผลผลิ ตทางการเกษตรที่ ใช้สารเคมีเริ่ มถู กปฏิเ สธและกีด
กัน ทาให้ผลผลิตทางการเกษตรที่เข้า สู ร่ ะบบการผลิตแบบอินทรี ย์ไ ด้รั บความสนใจมากขึ้น
ข้าว ถือ เป็ น พื ชอีก ชนิ ดหนึ่ ง ได้รับความนิ ยม มีเกษตรกรหลายรายปรั บเปลี่ย นการผลิตเพื่ อ
เข้าสู ่ระบบการผลิ ตข้าวอิ น ทรี ย์ การผลิ ตข้า วอิ น ทรี ย์ น้ นั เป็ น การผลิตข้าวที่ไ มใ่ ช้ส ารเคมีทุก ชนิ ด
เป็ น ต้น วา่ ปุ๋ ยเคมี สารเร่งการเจริ ญเติบโต สารก าจัดวัชพื ช ยาก าจัดศัตรู พืช และแมลง เป็ นต้น การ
ผลิ ตข้า วอิ น ทรี ย์ นอกจากจะทาให้ ไ ด้ผ ลผลิ ตข้า วที่ ปลอดภัยจากสารพิษ แล้ว ยังเป็ น การลดต้น ทุ น
การผลิตอีกด้วย เพราะเมื่อมีการปรับเปลี่ ยนเข้า สู ร่ ะบบการผลิตข้าวอิน ทรี ย์ แล้ว จึง ไม ่มีตน้ ทุนที่ เกิด
จากสารเคมีเกิดขึ้น อีก และนอกจากนั้น เกษตรกรผูผ้ ลิ ตก็จะมี สุ ขภาพดี แข็ งแรง ถือเป็ น การพัฒ นา
เกษตรกรแบบยัง่ ยืนอีกด้วย
จากที่ กล่า วมาข้างต้น ส.ป.ก. ฉะเชิ งเทรา จึง ได้คัดเลือ กกลุ ม่ เกษตรกร จาก หมู ่ 7 ตาบลท่า
กระดาน อาเภอสนามชัย เขต จังหวัดฉะเชิ งเทรา จานวน 10 ราย ซึ่งมีความต้องการเตรี ย มความพร้อ ม
และปรับเปลี่ ยนการผลิตข้า วจากเดิมเข้า สู ก่ ารผลิตข้าวในระบบอิน ทรี ย์ เพื่อ เข้า ร่วม “ ครงการผ ิ
าว ินทรีย ”ปั จจุบนั เกษตรกรกลุม่ นี้ ปลู กข้า วข้า วนาปี พันธุ์ หอมมะลิ 105 ข้าวเหนี ย ว กข 6 โดยใน
โครงการนี้ จะมีการฝึ ก อบรม ฝึ กปฏิบัติ เพื่อ ให้ เกิดความรู ้ ทัก ษะในการผลิตข้าวอิน ทรี ย์พ ร้ อมที่จะ
ปรับเปลี่ยนเข้าสู ร่ ะบบการผลิตข้าวอินทรี ย์ไ ด้ตอ่ ไป
5.ว ุประ งค ครงการ
5.1 เพื่อให้ความรู ้ ทักษะแก ่เกษตรกรในการผลิตข้า วอินทรี ย์
5.2 เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้แก ่เกษตรกรในการปรั บเปลี่ยนเพื่อผลิ ตข้าวอินทรี ย์
5.3 เพื่อให้เกษตรผลิตข้าวอินทรี ย์
6. านทีด่ า นินการ
อบรม ณ ที่ทาการกลุม่ แม ่บ้านเกษตรนายาวสามัคคี หมูที่ ่ 19 ตาบลท่ากระดาน
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อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
7. ปา มาย
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน หมู ่ 19 ตาบลท่ากระดาน อาเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จานวน 10 ราย
8. วิ ีดา นินการ
8.1 สารวจความต้องการของเกษตรกร
8.2 เปิ ดเวทีประชาคม ชี้แจง
8.3 รับสมัครเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
8.4 จัดทาหลักสู ตร เขียนโครงการ
8.5 ประสานงานเกษตรกับเกษตรกร จัดเตรี ยมสถานที่ วิทยากร และผูท้ ี่เกีย่ วข้องในการ
ฝึ กอบรม
8.6 ดาเนิ นการฝึ กอบรมตามกาหนดการ
8.7 ติดตามประเมินผล
8.8 รายงานผลการดาเนิ นงานโครงการ
9. ระยะ ว าดา นินการ
ระยะเวลาดาเนิ นงานโครงการ 3 ชว่ ง
ชว่ งที่ 1 อบรม
ชว่ งที่ 2 ปลูกข้าว
ชว่ งที่ 3 เก็บเกีย่ ว และสรุ ปผล
10. ผนการดา นินการ
แผนการดาเนิ นงาน
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1 (ปี 57) ไตรมาสที่ 2 (ปี 58) ไตรมาสที่ 3 (ปี 58) ไตรมาสที่ 4 (ปี 58) หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค

เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ชว่ งที่ 1
ชว่ งที่ 2
ชว่ งที่ 3
11 ผ ทีค่ าดวา ะ ดร
12.1 เกษตรกรมีความรู ้ ทักษะในการผลิตข้าวอินทรี ย์
12.2 เกษตรกรมีความพร้ อ ม และสามารถปรับเปลี่ยนการผลิ ตเข้า สู ก่ ารผลิ ตข้า วอิน ทรี ย์
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12.3 เกษตรกรได้ผลผลิตข้าวที่เป็ นอิน ทรี ย์
13. วชีวดดา นินงาน ครงการ
จานวนเกษตรกรที่ผ า่ นการฝึ กอบรมมีการปรับเปลี่ย นการผลิ ตเพื่อ เข้าสู ่กระบวนการผลิ ต
ข้าวอินทรี ย์ไม ่น้อยกวา่ ร้อ ยละ 70

1. ช่ ครงการ ส่งเสริ มการผลิตหน่อไม้ฝรั่งให้มีคณุ ภาพและเข้าสู ่มาตรฐาน GAP
2. นวยงานร ผิดช
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
2.2 หน่วยงานสนับสนุ น
1. สถานี พฒั นาที่ดินลพบุรี
2. สานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
3. กลุม่ เกษตรกรผูผ้ ลิ ตหน่อไม้ฝรั่งที่ให้คุณภาพและเข้าสู ่มาตรฐาน GAP
3. ว นา ครงการ/ค ะผูดา นินการ
นางสาวนิ รชร พรัดภู ่ เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน
สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี
4.

กการ ะ ุผ
การคัดเลื อ กพื้ น ที่ ดาเนิ น โครงการส่ง เสริ มการผลิ ตหน่อ ไม้ฝ รั่ง ให้ มีคุณ ภาพและเข้า สู ่
มาตรฐาน GAP เนื่ องจากเกษตรกรในพื้ นที่ ตาบลเกาะรัง อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีการปลู ก
หน่อไม้ฝ รั่งแต่เ กษตรกรยังขาดความรู ้ ในการผลิตหน่อไม้ฝ รั่งอย่า งถู กวิธีต้ งั แต่การคัดเลื อกพัน ธุ์ ที่
เหมาะสม การเตรี ยมแปลง การดูแ ลรักษา การเก็บเกีย่ วผลผลิต และด้านการตลาด ส่งผลให้ เกษตรกรมี
ต้นทุน ในการผลิ ตสู ง สิ นค้า ไม ่ได้มาตรฐานตามที่ ตลาดต้องการทาให้ขายได้ร าคาถู ก ทาให้เกษตรกร
เป็ นหนี้ สิน มีการอพยพย้ายถิ่นเข้าสู ช่ มุ ชนเมือง
จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้น ส.ป.ก.ลพบุ รี จึ งได้จัดทาโครงการส่งเสริ มการผลิ ตหน่อไม้ฝรั่ งให้ มี
คุณภาพและเข้าสู ม่ าตรฐาน GAP เพื่อ ร่วมกันพัฒนาเกษตรกรในการผลิตหน่อไม้ฝรั่งอย่า งถูกวิธี ด้า น
การฝึ กอบรมและการศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ ให้ เ กษตรกรมีความรู ้ มีข้อ มูล ใน ด้าน ต่า งๆ ในการปลู ก
หน่อไม้ฝรั่ งอย่างถูก วิธี ทาให้เ กษตรกรผลิตสิ น ค้า ได้มาตรฐาน มีคณุ ภาพ ส่ง ผลให้มีรายได้เพิ่ มขึ้ น
เกิดการรวมกลุม่ ของเกษตรกรพึ่งพาอาศัยกันในชุมชนต่อไป
5 ว ุประ งค ง ครงการ
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1. เพื่อให้ความรู ้ ความเข้าใจ แก ่เกษตรกรในการผลิ ตหน่อไม้ฝรั่ งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
GAP
2. เพื่อส่งเสริ ม สนับสนุ นให้เกษตรกรผลิตหน่อไม้ฝ รั่งคุณภาพสู ง
3. เพื่อยกระดับการผลิตหน่อไม้ฝรัง่ ให้เข้าสู ร่ ะบบการตรวจรั บรองมาตรฐาน GAP
6.

านทีด่ า นินการ
กลุ ม่ วิส าหกิจชุมชน 9 เกษตรธรรมชาติ ทานตะวัน ทอง เลขที่ 132 หมูท่ ี่ 4 ตาบลเกาะรั ง
อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
7 ปา มาย
เกษตรกรกลุม่ วิส าหกิจชุมชน 9 เกษตรธรรมชาติ ทานตะวัน ทองในเขตปฏิรู ปที่ ดิน หมูท่ ี่ 4
ตาบลเกาะรัง อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุ รี รวม 10 ราย ในพื้ นที่ ดาเนิ น การแปลงสาธิ ตจานวน 1
ไร่
8. วิ ีดา นินการ
ให้ ความรู ้ ใ น การผลิ ตหน่ อ ไม้ฝ รั่ ง ให้ มีคุณ ภาพให้ เข้า สู ่ม าตรฐาน GAP และส่ ง เสริ ม
สนับสนุ น ให้เ กษตรกรผลิตหน่อ ไม้ฝ รั่งคุณ ภาพสู ง เพื่อยกระดับการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง ให้เ ข้าสู ่ระบบ
การตรวจรั บรองมาตรฐาน GAP ใช้ การบรรยาย สาธิ ต ปฏิ บัติ และศึก ษาดู ง านกลุ ม่ เกษตรกรที่
ประสบความสาเร็ จ ดังนี้
1. คัดเลือ กกลุม่ เกษตรกรเป้า หมาย พื้ นที่ เพื่ อจัดตั้งกลุม่ และอบรมถ่ายทอดองค์ความรู ้ การ
ผลิตหน่อไม้ฝรั่งให้มคี ณุ ภาพ
2. ประสานงานเกษตรกรกลุม่ เป้าหมาย สถานที่ วิทยากร และผูเ้ กีย่ วข้องในการฝึ กอบรม
3. เตรี ย มวัส ดุ อุ ปกรณ์ ตา่ งๆ ที่ เ กี่ย วข้อ งในการฝึ กอบรมและจัดทาแปลงสาธิ ตการผลิ ต
หน่อไม้ฝรั่งให้มคี ณุ ภาพ
4. ดาเนิ นการฝึ กอบรมให้ความรู ้
5. ศึกษาดูงานกลุม่ เกษตรกรผลิ ตหน่อไม้ฝรั่งที่ ประสบความสาเร็ จ
6. มีการจดบันทึกข้อ มูลและการสรุ ปข้อ มูล
7. ติดตามความก้า วหน้าของโครงการทุก ๓ เดือน
8. การสรุ ปผลการดาเนิ นโครงการฯ
9 ระยะ ว าดา นินการ
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ 1 ปี เริ่ มจาก 1 เดือนตุลาคม 2557 ถึง 30 เดือนกันยายน 2558
10 ผนการดา นินงาน
ผนการ ะกิ กรรมดา นินการ ปี ง ประมา

.ศ. 2558
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กิ กรรม
1. คัดเลือกกลุม่
เกษตรกร
เป้าหมาย พื้นที่
เพื่อจัดตั้งกลุม่
และอบรม
ถ่ายทอดองค์
ความรู ้การผลิต
หน่อไม้ฝรัง่ ให้มี
คุณภาพฯ
2. ประสานงาน
เกษตรกร
กลุม่ เป้าหมาย
สถานที่ วิทยากร
และผูเ้ กีย่ วข้อง
ในการฝึ กอบรม
3. เตรี ยมวัสดุ
อุปกรณ์ตา่ งๆ ที่
เกีย่ วข้องในการ
ฝึ กอบรมและ
จัดทาแปลง
สาธิ ตการผลิต
หน่อไม้ฝรั่งให้มี
คุณภาพ

ปี ง ประมา 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มาย
ุ
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4. ดาเนิ นการ
ฝึ กอบรมให้
ความรู ้เกีย่ วกับ
- การผลิต
หน่อไม้ฝรั่งตาม
มาตรฐาน GAP
- การคัดเลือก
พันธุ์ ที่เหมาะสม
การเตรี ยมแปลง
การดูแลรักษา
เกีย่ วกับแมลง
การใส่ปยุ๋ การ
กาจัดวัชพืช การ
เก็บเกีย่ วผลผลิต
และด้าน
การตลาด
5. ศึกษาดูงาน
กลุม่ เกษตรกร
ผลิตหน่อไม้ฝรั่ง
ที่ประสบ
ความสาเร็ จ
๖. มีการจด
บันทึกข้อมูลและ
การสรุ ปข้อมูล
๗. ติดตาม
ความก้าวหน้า
ของโครงการ
๘. การสรุ ปผล
การดาเนิ น
โครงการฯ
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11. ราย ะ ียดง ประมา ง ครงการ
งบประมาณทั้งสิ้ น
บาท (
ที่
ราย ะ ียดคา ช าย
1

2

3

ค่าใช้จา่ ยก ่อนการฝึ กอบรม
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
ค่าใช้จา่ ยระหว ่างการฝึ กอบรม
2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าบรรยาย
- ค่าพาหนะหรื อค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
2.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผจู ้ ดั ฝึ กอบรม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
2.3 ค่าใช้จา่ ยผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารว ่างและเครื่ องดื่ม
2.4 ค่าสถานที่และโสตทัศนู ปกรณ์
2.5 ค่าใช้จา่ ยในการศึกษาดูงาน
- ค่าเชา่ เหมาพาหนะในการเดินทาง
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าค่าอาหารว ่างและเครื่ องดื่ม
- ค่าน้ ามันเชื่อเพลิง
- ค่าสถานที่และวิทยากร
2.6 ค่าวัสดุฝึกอบรม
- ป้ายประชาสัมพันธ์
2.7 ค่าจัดทารายงานสรุ ป
2.8 ค่าจัดทารายงานคูม่ อื บัน ทึก กิจกรรมเกษตรกร
ค่าใช้จา่ ยติดตามผลการดาเนิ นงานหลังการ

) ดังนี้
านวน
คน)

านวน

2

คน

2
1

คน
คัน

ครั้ง/
หลักสู ตร
ครั้ง
ครั้ง

3
3
1

คน
คน
คัน
คน
คน
คัน

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1
2
500

มือ้ /วัน
มือ้ /วัน
บาท

1

ราคา
นวย

รวม ป็ น งิน

25

บาท/มือ้

25

บาท
ครั้ง
บาท

คัน
500
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ฝึ กอบรม
3.1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
หมายเหตุ ค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรม สามารถถัวจ่ายตามระเบีย บกระทรวงการคลังได้
12 ผ ทีค่ าดวา ะ ดร
1. เกษตรกรมีความรู ้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับการผลิตหน่อ ไม้ฝ รั่งให้ มคี ณุ ภาพและได้มาตรฐาน
GAP
2. เกษตรกรสามารถผลิ ตหน่อไม้ฝรั่งคุณภาพสู ง
3. เกษตรกรสามารถผลิ ตหน่อไม้ฝรั่งให้เข้าสู ร่ ะบบการตรวจรั บรองมาตรฐาน
4.ส.ป.ก.ลพบุ รี จะได้มีเกษตรกรกลุ ม่ เป้ าหมายผลิ ตหน่อไม้ฝรั่ งให้ มี คุณภาพและได้มาตรฐาน
GAP

**************************************************
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1 ช่ ครงการ เตรี ยมความพร้อมเกษตรกรผูป้ ลูก มะม ่วงเข้า สู ก่ ระบวนการระบบอิน ทรี ย์
2. นวยงานร ผิดช
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุ รี (ส.ป.ก.ราชบุรี)
2.2 หน่วยงานสนับสนุ น
1. สถานี พฒั นาที่ดินจังหวัดราชบุรี
2. สานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
3. ว นา ครงการ/ค ะผูดา นินการ
นายปรเดช พุธจันทร์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี
4

กการ ะ ุผ
มะมว่ งเป็ นหนึ่ งในพื ชเศรษฐกิจที่ สาคัญของประเทศไทย ซึ่ งในปี่ 2555 ประเทศไทยมีการ
ส่งออกมะม ่วงถึง 74,0619 ตัน มูลค่าการส่งออกร่วม 2,406 ล้านบาท ทั้งนี้ พื้ นที่ ในเขต ตาบลแก้มอ้น
อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีเกษตรกรผูป้ ลูก มะม ่วงเป็ นพืช หลัก จานวนถึง 4,689 ไร่ ผลผลิต 9,465
ตัน มูลค่ากว ่า 236 ล้า นบาท ซึ่ง พบวา่ เป็ นกลุ ม่ ผูป้ ลูก มะมว่ งเดิ มที่ ปลูก กัน มากว ่า 15 -20 ปี และพบ
แนวโน้ มวา่ ในอนาคตพื้ น ที่ก ารปลูก มะม ่วงอาจเท่าเดิมหรื อ ลดลงน้อ ยลง เพราะภาคเกษตรกรของ
ประเทศไทยมีอ ายุที่มากขึ้ น แต่ความต้องการของตลาดจะเพิ่ มขึ้น เพราะมีการเปิ ด AEC ในปี 2558
โดยที่ จะมีก ารยกระดับมาตรฐานสิ้ น ค้า ที่สู ง ขึ้น ผู ้บริ โภคจะหัน มาใส่ใ จการบริ โ ภคมากขึ้ น ทาให้
ภาคเกษตรเองก็ต้อ งพัฒ นาผลผลิ ตให้ ได้มาตรฐานและปลอดภัย ต่อ ผู ้บริ โ ภค แต่ใ นทางกลับกัน
เกษตรกรยัง คงปลู กมะมว่ งด้วยวิ ธีเ ดิ ม ๆ ที่ อาศัยสารเคมีเ ป็ นตัวหลักในการเพาะปลู ก จึ งทาให้ มี
ผลกระทบระยะยาวต่อทั้ง ผูบ้ ริ โภคและต่อตัวเกษตรกรเอง และยัง มีผ ลกระทบต่อ ธรรมชาติเ ป็ น
อย่างมาก
จากผลกระทบที่ เ กิดขึ้ น ทาให้ เ กษตรกรมีความคิ ดที่ จะปรั บเปลี่ ย นกระบวนการผลิ ตที่
ปลอดภัย ต่อผู ้บริ โ ภคซึ่ ง ไมส่ ่งผลกระทบต่อ เกษตรกรและธรรมชาติ ด้วยการผลิ ตมะม ่วงระบบ
อิน ทรี ย์ ทั้งนี้ เพื่ อเป็ น แปลงตัวอย่างในการเรี ยนรู ้แ ละทดลองเปรี ยบเที ยบ ถึ งผลผลิตที่ไ ด้ คุณ ภาพ
และการลดค่า ใช้จา่ ยใน การซื้ อ สารเคมี ซึ ง เป็ นปั จจัย หลั ก ของต้ น ทุ น ที่ สู งขึ้ น อย่า งต่อ เนื่ อ ง
สานั ก งานการปฏิรู ปที่ ดินจัง หวัด ราชบุ รี จึ งได้จดั ทาโครงการเตรี ย มความพร้ อ มเกษตรกรผู ้ปลู ก
มะมว่ งเข้า สู ่ก ระบวนการระบบอิ น ทรี ย์ ควบคูก่ บั การศึ ก ษา ทดลอง ในแปลงตัวอย่าง เพื่ อ ที่ จะ
พัฒนาการปลูกมะม ่วงระบบอินทรี ย์ที่มีคณุ ภาพ สู ค่ วามต้องการของตลาดได้
5 ว ุประ งค
5.1เพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอินทรี ย์ให้กบั เกษตรกร
5.2เพื่อสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้การทางานเป็ นที ม และการฝึ กปฏิบตั ิจริ งในแปลงเรี ยนรู ้
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5.3เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรในการทาเกษตรระบบอินทรี ย์
6 วิ ีดา นินการ
6.1 สารวจความต้องการและการพัฒนาอาชีพด้านการปลูก มะม ่วงด้วยระบบอิน ทรี ย์
6.2 เก็บรวบรวมข้อ มูล วิเคราะห์ ถึงความเป็ นไปได้ในการพัฒนาสู ร่ ะบบอิน ทรี ย์
6.3 จัดทาหลักสู ตรการฝึ กอบรมเกษตรกร พร้อมเขียนโครงการ ฯ
6.4 ประสานงานเกษตรกร สถานที่ วิทยากร และผูเ้ กีย่ วข้องในการฝึ กอบรม
6.5 ดาเนิ นการฝึ กอบรมตามกาหนดการ และศึกษาดูงาน
6.5.1 ความรู ้ความเข้าใจเกีย่ วกับระบบอินทรี ย์
6.5.2 หลักการทาระบบอินทรี ย์
6.5.3 การใช้วธิ ี สมุนไพรในการป้องกันและกาจัดศัตรู พืช
6.5.4 เทคนิ คการผลิตปุ๋ ยอินทรี ย์แ ละปุ๋ ยชีวภาพ
6.5.5 การจัดการระบบอินทรี ย์ในแปลงเกษตร
6.6 ร่วมทาแปลงสาธิ ตในแปลงสาธิ ตของเกษตรกรเพื่อ การศึ กษา ทดลอง และเปรี ยบเทียบ
6.7 ร่วมจัดทาปฏิทินการติ ดตามและประเมินผลโครงการของเกษตรกรโดยคณะทางาน
7 กษ รกรก ุ ม ปา มาย
กลุม่ ผูป้ ลูกมะมว่ งเพื่อการส่งออกบ้านหนองปากชัฏ หมูที่ ่ 6 ตาบลแก้มอ้น อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี จานวน 20ราย
8 นทีด่ า นินการ
หมูที่ ่ 6 ตาบลแก้มอ้น อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีและ สถานที่ศึกษาดูงาน
9. ระยะ ว าดา นินการ
ปี ง ประมา 2558
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10 ผนการดา นินงาน
แผนการและกิจกรรมดาเนิ นการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 255๘
กิ กรรม
1.สารวจความต้องการ
และการพัฒนาอาชีพด้าน
การปลูกมะม ่วงด้วย
ระบบอินทรี ย์
2.เก็บรวบรวมข้อ มูล
วิเคราะห์ ถึงความเป็ นไป
ได้สูก่ ารพัฒนาระบบ
อินทรี ย์
3. จัดทาหลักสู ตรการ
ฝึ กอบรมเกษตรกร
พร้อมเขียนโครงการ ฯ
4. ประสานงานเกษตรกร
สถานที่ วิทยากร และ
ผูเ้ กีย่ วข้องในการ
ฝึ กอบรม
5.ดาเนิ นการฝึ กอบรม
ตามกาหนดการ และ
ศึกษาดูงานและร่วมทา
แปลงสาธิ ต
6.ร่วมจัดทาปฏิทิน การ
ติดตามและประเมินผล
โครงการของเกษตรกร
โดยคณะทางาน

ค

ย

ปี ง ประมา 255๘
ค มค ก
มี ค ม ย
ค มิ ย ก ค

มาย
ค กย

ุ
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11 ง ประมา
รายการ
1. ค่าใชจ่ า่ ยก ่อนการฝึ กอบรม
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
2. ค่าใช้จา่ ยระหว ่างการจัดฝึ กอบรม
2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
- ข้าราชการ
- บุคคลภายนอก
2.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผจู ้ ดั ฝึ กอบรม
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
2.3 ค่าใช้จา่ ยผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารว ่างและเครื่ องดื่ม
2.4 ค่าตอบแทนสถานที่และโสดทัศนู ปกรณ์
2.5 ค่าใช้จา่ ยการศึกษาดูงาน
- ค่าเชา่ เหมาพาหนะเดินทาง
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารว ่างและเครื่ องดื่ม
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
- ค่าสถานที่และวิทยากร
2.6 ค่าวัสดุฝึกอบรม
3. ค่าใช้จา่ ยติดตามผลการดาเนิ นกิจกรรมหลังการฝึ กอบรม
3.1 ค่าตอบแทน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
รวมทง ิ น

จานวน
หน่วย
(คน)

จานวน
วัน/มือ้

ราคาต่อ
หน่วย

รวมเป็ นเงิ น
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มาย

ุ งบประมาณสามารถถัวจ่ ายได้ตามความจาเป็ น

12. ผ ทีค่ าดวา ะ ดร
1. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม มีความรู ้ ความเข้าใจเกีย่ วกับระบบเกษตรอินทรี ย์ มากขึ้น
2. เกษตรกรสามารถนาเอาความรู ้เ กีย่ วกับระบบอิ นทรี ย์ ที่ถู กต้องและเหมาะสมไปปรับใช้
ในพื้นที่ได้
3. เกษตรกรมีความคิดริ เริ่ มที่ จะปรั บเปลี่ ยนมาใช้ระบบอิน ทรี ย์ มากขึ้น
13. วชีวดผ ดา นินงาน ครงการ
1. จานวนเกษตรกรที่ผา่ นการฝึ ก อบรมมีความรู ้เพิ่ มขึ้นและนาไปปรับใช้ในแปลงเกษตร
ของตนเองได้ ไม ่น้อยกว ่า 70 %
2.เกษตรกรที่เข้ารับการฝึ กอบรมสามารถลดต้นทุนและปั จจัย การผลิ ตได้ ไม ่น้อยกว ่า 30 %

**************************************************
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1 ช่ ครงการ การผลิตข้าวเชิงธุ รกิจแบบครบวงจร
กรณีศึกษา เขตปฏิรูปที่ดินตาบลสิ งหนาท อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
2 ผูร ผิดช ครงการ
นางสาวลลิ ต า พาณิ ช กรกุล ต าแหน่ง นักวิช าการปฏิ รู ป ที่ ดิ น ช านาญการ
สานักงานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น จั งหวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา
3

กการ ะ ุผ
พื้น ที่ ในเขตปฏิรู ปที่ดิน ตาบลสิ งหนาท อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุ ธยา มี
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชี พทานาเป็ น อาชี พหลัก พื้น ที่มีศกั ยภาพที่ อุดมสมบูรณ์ เหมาะที่จะ
เป็ น แหล่ง ผลิตเมล็ดพัน ธุ์ ขา้ วและเป็ น แหล่งผลิตข้า วเพื่ อบริ โภคตามมาตรฐาน GAP โดยการทานา
สามารถแบ่ง วิธีก ารผลิตออกเป็ น 2 รู ปแบบ คื อ 1) การปลูก ข้าวเพื่ อขายข้าวให้ ก บั โรงสี ข้าวโดยที่
โรงสี ข้าวจะน าไปสี และบรรจุถุ งเพื่ อจาหน่า ยให้ กบั ผู ้บริ โ ภค และ 2) การปลูก ข้าวเพื่ อ ผลิ ตเมล็ ด
พัน ธุ์ ขา้ วแล้วจาหน่า ยให้กบั เกษตรกรเพื่อ น าไปทาพัน ธุ์ ข้าวปลู ก ส าหรับเกษตรกรที่เ ลือ กจะผ ลิ ต
เมล็ดพันธุ์ ขา้ วและการผลิตข้าวเพื่ อบริ โภคนั้นมีกระบวนการผลิตที่ตอ้ งอาศัยการทานาแบบประณี ต
มีข้นั ตอน สามารถสร้ างรายได้ที่มากกว ่าการผลิ ตข้า วเพื่ อขายโรงสี ทวั่ ไป เกษตรกรเกิดแรงจูงใจใน
การลงทุน ซึ่ งการรวมกลุ ม่ จะช ว่ ยเพิ่มอานาจการต่อ รองทางการค้า เชน่ การรวมกลุ ม่ เพื่ อซื้ อปั จจัย
สนั บสนุ น การผลิต ช ว่ ยลดต้น ทุ นการผลิ ต รวมกลุม่ เพื่ อจาหน่ายพัน ธุ์ ขา้ วและข้า วเพื่อ บริ โภคเอง
สามารถลดการสู ญ เสี ย รายได้ให้ แก ่พ อ่ ค้าคนกลาง ดังนั้ น จึ งถือ เป็ น โอกาสและเป็ นแนวทางในการ
ยกระดับและสร้ างรายได้ใ ห้กบั เกษตรกร อีกทั้ง เป็ น การเพิ่มศักยภาพความเข้ม แข็ง ของเกษตรกรใน
เขตปฏิ รู ปที่ดิน ให้ เพิ่ มขึ้ น สามารถดารงอาชี พ เกษตรกรรมได้อ ย่างมัน่ คงและยัง่ ยื น ต่อ ไป แม้วา่
ขั้น ตอนการผลิ ตจะมีข้ นั ตอนที่ มากกวา่ แต่ห ากเกษตรกรเรี ย นรู ้ และใช้อ งค์ความรู ้ เชิ ง วิช าการที่
ได้รั บและจากการแลกเปลี่ ยน ประสบการณ์ น าไปสู ่ก ารปฏิ บัติจริ ง จะเข้า ใ จและสามารถสร้ า ง
กระบวนการบริ หารจัดการผลิ ตที่ ถูก ต้อ ง อย่า งเป็ นระบบและครบวงจร ซึ่ งผลตอบแทนที่จะได้รั บ
นับว ่ามีความคุ้มค่าเป็ น อย่า งยิ่ งและเป็ นรู ปแบบอาชี พ ทางเลือ กหนึ่ งที่ นา่ สนใจ แม้ว ่าจะมีที่ดิน ไม ่
มากนักก็สามารถสร้างมูล ค่าในที่ดิน ได้มากเลยทีเดีย ว
ในการนี้ ส านักงานการปฏิรูปที่ ดินจังหวัดพระนครศรี อยุธยา (ส.ป.ก.พระนครศรี อยุธยา) จึ ง
ได้จดั ทาโครงการการผลิ ตข้าวเชิ งธุ ร กิจแบบครบวงจร กรณี ศึ กษา เขตปฏิ รูปที่ดิน ตาบลสิ งหนาท
อาเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุ ธยา เพื่อ ผลิตข้าวคุณ ภาพดีตามมาตรฐาน GAP ข้าว แบบ
ครบวงจรขึ้น เพื่ อส่ง เสริ มและพัฒนาอาชีพ ทางเลือ กในการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ ขา้ วและข้า วเพื่ อบริ โภค
แบบครบวงจร โดยเน้ น การรวมกลุ ม่ สร้ างระบบการจัดการที่ มีประสิ ทธิ ภาพและครบวงจร แบบ
กระบวนการมีส ่วนร่วมกับเกษตรกรพร้ อ มกับบู ร ณาการหน่วยงานที่ เ กี่ย วข้อ ง ทั้ง นี้ โครงการมี
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โอกาสและความเป็ นไปได้สู ง เนื่ อ งจากตลาดมีแ นวโน้ มความต้อ งการรั บซื้ อ เมล็ ดพัน ธุ์ ข้า วที่ มี
คุณ ภาพจานวนมากและการผลิ ตข้า วเพื่ อ บริ โ ภคส าหรั บตลาดผูร้ ั ก สุ ขภาพก็ย ัง มีส ่วนแบ่ง ทาง
การตลาดอีก มาก อีก ทั้ง เป็ นการสร้ างรายได้ที่มนั่ คงให้ ก บั เกษตรกรในเขตปฏิรู ปที่ ดิน สามารถใช้
กระบวนการคิดเพื่อวิเคราะห์ และปรั บตัวได้ทนั ต่อสถานการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา สามารถอยู ่
ในภาคเกษตรกรรมตามวิถี ชี วติ เกษตรในเชิ งเกือ้ กูล กัน ได้อ ย่างมัน่ คง และสร้างความยัง่ ยืน ให้ ก บั
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสื บไป
4 ว ุประ งค
1. เพื่อให้เกษตรกรมีความรู ้ ความเข้าใจ ระบบการผลิตข้าวเชิงธุ รกิจแบบครบวงจรที่ถูกต้อง
และเหมาะสม
2. เพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตข้าวตามมาตรฐานการปฏิ บตั ิ ทางการเกษตรที่ ดี (GAP
ข้าว)
3. เพื่อส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ของเกษตรกร และความปลอดภัยของผู ้ผลิ ตและผู ้บริ โภค
5 วิ ีดา นินการ
1. คัดเลื อ กกลุ ม่ เป้ าหมาย และพื้ น ที่ ที่ มีความพร้ อ ม โดยการประเมิน ศัก ยภาพของกลุ ม่
(กลุม่ ใหม ่/กลุม่ เดิม เพื่อพัฒนาแบบยกระดับ)
2. จัดประชุมเพื่อ ชี้ แจงโครงการ รั บสมัครผูท้ ี่ สนใจเข้าร่วมโครงการ กรณี พัฒ นากลุม่ เดิ ม
จัดทา (ร่าง) แผนการส่งเสริ มและพัฒนา
3. ส่งเสริ มและสนั บสนุ น ตามแผนงานโครงการ โดยจัดฝึ กอบรม ชิง ป ิ ิ ก าร/ศึ กษาดู
งาน จัดตั้งศูนย์ตน้ แบบการเรี ยนรู ้ มชี ีวติ ในหัวข้อเกีย่ วกับ
3.1 พัฒนาระบบการผลิตข้าวเชิงธุ รกิจแบบครบวงจรที่ ถูก ต้องและเหมาะสม (ตั้งแต่ตน้
น้ า
กลางน้ า และปลายน้ า)
3.2 เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การปรับปรุ งคุณภาพผลผลิ ต บรรจุภณั ฑ์
3.3 การพัฒนาชอ่ งทางตลาดและการจาหน่าย
3.4 จัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้ระบบการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ เชิงธุ รกิจแบบครบวงจร ๑ แห่ง
3.5 จัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้ระบบการผลิ ตข้า วเพื่อบริ โภคเชิงธุ รกิจแบบครบวงจร ๑ แห่ง
3.6 จัดทาแปลงต้น แบบการผลิตเมล็ดพัน ธุ์ ขา้ ว ๓ แห่ง และการผลิตข้า วเพื่ อ บริ โภค ๓
แห่งตามมาตรฐาน GAP
3.7 สนั บสนุ นปั จจัยการผลิต เช น่ เมล็ ดพันธุ์ ข้าว และ เมล็ ดพันธุ์ ข้าวเพื่ อบริ โภค ปุ๋ ยอิ นทรี ย์
ฯลฯ
3.8 ศึกษาดูงานเพื่อการเรี ยนรู ้ แนวคิ ด/บทเรี ยน จากกลุ ม่ สหกรณ์ ที่ประสบความสาเร็ จ ๑ แห่ง
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4. ติดตามผลการดาเนิ นงาน
5. ประเมินผลการดาเนิ นงาน
6. สรุ ปรายงานผลการดาเนิ นงาน
6 กษ รกรก ุ ม ปา มาย
กลุม่ เกษตรกรบ้านหนองสนุ น่ ตาบลสิ งหนาท อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จานวน 50 ราย
7 นทีด่ า นินการ
ศูนย์ข้าวชุมชนนิ คมการเกษตรตาบลสิ งหนาท เขตปฏิรู ปที่ ดิน ตาบลสิ ง หนาท อาเภอลาดบัว
หลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
8. ระยะ ว าดา นินการ
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ 1 ปี เริ่ ม ๑ ตุลาคม 2557 ถึง ๓0 กันยายน 2558
9 ผนการดา นินงาน
แผนการและกิจกรรมดาเนิ นการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 255๘

กิ กรรม
ค
1. คัดเลือก
กลุม่ เป้าหมาย
และพื้นที่
เตรี ยมความ
พร้อมโดยการ
ประเมิน
ศักยภาพของ
กลุม่ และ
จัดทาแผนการ
ส่งเสริ มพัฒนา
2. ประสานงาน
เกษตรกร

ย

ค

มค

ม
ก

ปี ง ประมา 2558
ก
มี ด
มี ค ม ย
ค

มิ
มิ ย ก ค

มาย
ก ุ

ก
ค

กย
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สถานที่
วิทยากร และผู ้
ที่เกีย่ วข้อง
3. เตรี ยมวัสดุ
อุปกรณ์การ
ฝึ กอบรม
4. ดาเนิ นการ
ฝึ กอบรมตาม
กาหนดการ
5. รายงานผล
การดาเนิ นงาน
โครงการฯ
6. ติดตามผล
การฝึ กอบรม
๗. รายงานผล
การดาเนิ นงาน
10. ผ ทีค่ าดวา ะ ดร
1. เกษตรกรมีความรู ้ ความเข้าใจ ระบบการผลิตข้า วเชิง ธุ ร กิจแบบครบวงจรที่ ถูก ต้อ งและ
เหมาะสม (ตั้งแต่ตน้ น้ า กลางน้ า และปลายน้ า)
2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
3. เกิดต้นแบบกลุ ม่ เกษตรกรที่เข้มแข็ ง ด้า นการบริ ห ารจัดการที่ดิน ขนาดเล็ก และการพัฒนา
ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพและเหมาะสมกับพื้น ที่
4. เกษตรกรสามารถยกระดับการคิดวิเคราะห์ และเป็ นต้น แบบการจัดการผลิตข้าวเชิงธุ รกิจ
แบบครบวงจร ๒ กลุ ม่ คื อ ด้า น การผลิ ต เมล็ ดพั น ธุ์ พ ัน ธุ์ ข้า วและการผลิ ตข้าวเพื่ อ บริ โ ภ คตาม
มาตรฐาน GAP
5. เกิดผลผลิตที่มคี วามปลอดภัยต่อผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อ ม
****************************************
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1.ช่ ครงการ ส่งเสริ มและจัดตัง้ สหกรณ์เกษตรอินทรี ย์นิคมเศรษฐกิจพอเพียงอาเภอวังน้ าเขียว
จังหวัด นครราชสี มา ในเขตปฏิรูปที่ดิน
2 นวยงานร ผิดช
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานสนับสนุ น

3. ว นา ครงการ
ทีป่ รกษา ครงการ
4.

กการ ะ

สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสี มา
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.)
สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (สวก.) องค์การมหาชน
สานักงานสหกรณ์จงั หวัดนครราชสี มา
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสี มา
สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสี มา
นายกชพร กลิ่นบุญมา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบตั ิ การ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสี มา
ผูอ้ านวยการกลุม่ ยุทธศาสตร์ แ ละการปฏิรู ปที่ดิน

ุผ

สหกรณ์ คื อ องค์ การของบรรดาบุคคล ซึ่ง รวมกลุม่ กัน โดยสมัครใจในการดาเนิ นวิสาหกิจ
ที่พ วกเขาเป็ นเจ้า ของร่วมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิ ปไตยเพื่ อ สนองความต้อ งการ (อัน
จาเป็ น )และความหวัง ร่วมกัน ทางเศรษฐกิจสั งคมและวัฒ นธรรม สหกรณ์ เป็ นการรวมตัวกันของ
บุคคลที่มีปัญหาคล้า ยๆกัน มาร่วมกัน แก้ไ ขปั ญ หา เป็ นองค์ ก ารที่ มีกฎหมายรองรั บ มีส ่วนราชการ
เข้ามาชว่ ยเหลือสนับสนุ น พร้อมทั้งมีการแบ่งปั นผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นโดยธรรม
นิคม ศรษฐกิ
ยี ง า ภ วงนา ีย ว ง วดนครราช ี มา ดาเนิ นงานภายใต้ยุทธศาสตร์
ขจัดความยากจน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยบูร ณาการ การบริ ห าร การจัดการงบประมาณ
และการปฏิ บัติ เพื่ อ แก้ไ ขปั ญ ห าความยากจน ทั้ง ระบบ ตั้ ง แต่ร ะดั บบุ ค คล ระ ดับชุ มชน และ
ระดับประเทศ ซึ่ งคณะรัฐ มนตรี ไ ด้ใ ห้ความเห็ นชอบ เมื่อวันที่ 4 ตุ ลาคม 2548 มีห ลัก การ 4 ประการ
ดังนี้ 1.) เน้น การสร้ างกระบวนการเรี ยนรู ้ 2.) เน้น การฝึ ก อบรมภาคปฏิบัติ 3.) เน้ นการน าที่ ดิน ที่ถู ก
ปล่อ ยให้ ร กร้ างวา่ งเปล่ามาใช้ประโยชน์ 4.) เน้ น การรวมกลุ ม่ เกษตรกรให้ พ่ ึ ง พาช ว่ ยเหลื อ กัน
ค ะกรรมการการป ิรู ป ที่ดิ น ่ กษ รกรรม (คปก.) มี มติ เ มื่อ วัน ที่ 21 พฤศจิ ก ายน 2548
เห็ น ชอบให้ ดาเนิ น การในพื้ น ที่ น าร่อ งนิ คมเศรษฐกิจพอเพี ยงในเขตปฏิ รู ปที่ดิน ในปี พ .ศ.2549
จานวน 10 จัง หวัด ได้แ ก ่ จัง หวัดขอนแก น่ จังหวัดกาญจนบุ รี จังหวัดพะเยา จังหวัดเชี ย งใหม ่
จัง หวัดกาฬสิ น ธุ์ จัง หวัดเชี ย งราย จังห วัดศรี ษ ะเกษ จัง หวัดปั ตตานี จังหวัดฉะเชิ งเทรา และ
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จัง หวัดน ครราชสี มา าน กงานการป ิรูป ที่ดิ น ง ว ดนครราช ี ม า ได้ดาเนิ น การจัดตัง้ นิ คม
เศรษฐกิจพอเพี ยงในเขตปฏิรู ปที่ดิน บนเนื้ อ ที่ 3,832 ไร่ บนพื้น ที่ของ บริ ษ ัท วนาวาส จากัด ที่ไ ด้
สละการครอบครองให้เป็ น ประโยชน์ ตอ่ ส่วนรวมและไมร่ ับค่า ชดเชย ที่ต้ งั บ้า นคลองบงพัฒนา หมู ่
ที่ 16 ตาบลวังน้ าเขี ยว อ าเภอวัง น้ าเขีย ว จังหวัดนครราชสี มา จากการดาเนิ นงานนิ คมฯ มุง่ เน้ น
ส่งเสริ มให้เ กษตรกรใช้ประโยชน์ จากที่ ดิน ที่ (ส.ป.ก.) จัดให้ เกิดประโยชน์ สู งสุ ด โดยการส่งเสริ ม
อาชี พให้ กบั เกษตรกร เช น่ ปลู กผัก เมือ งหนาว ผัก สลัด ผัก พื้น บ้า นต่า งๆ เลี้ย งไก ไ่ ข่ เลี้ ยงปลาดุ ก
เพาะเห็ ด สมุน ไพร ปลูกข้าว ในรู ปแบบการเกษตรอิน ทรี ย์ ทาให้ เกษตรกรมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ นึ พอ
อยู ่ พอกิน พอเพียง
จากการจัดทาเวที ประชาคมอย่างมีสว่ นร่วมของสมาชิ กนิ คมเศรษฐกิจพอเพีย งอ าเภอวังน้ า
เขี ย ว จัง หวัดน ครราชสี มา เมื่ อ วัน ที่ 28 สิ งหาคม 2557 และ วัน ที่ 4 กัน ยายน 2557 โดย ส.ป.ก.
นครราชสี มา ได้ขอ้ มูล เพื่อ ว ่างแผนการพัฒนานิ คมฯ สามปี (2559-2561) เกษตรกรมีความต้องการที่
จะจัดตั้ง สหกรณ์ เพื่อ แก้ปัญ หาการจัดซื้อ ปั จจัยการผลิ ตที่มีราคาแพง และจัดจาหน่า ยผลผลิ ตที่ ไ ด้
ราคาที่เป็ นธรรม และต้องการสร้างเครื อข่ายกับสหกรณ์ อื่นต่างๆ
5. ว ุประ งค ง ครงการ
5.1 เพื่อส่งเสริ มและให้ความรู ้แก ่เกษตรกรในการจัดตั้งสหกรณ์
5.2 จัดตั้งสหกรณ์เกษตรอินทรี ย์นิคมเศรษฐกิจพอเพียงอาเภอวังน้ าเขียว ในเขตปฏิรูปที่ดิน
6.

านทีด่ า นินการ
นิ คมเศรษฐกิจพอเพียงอาเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสี มา บ้านคลองบงพัฒนา หมูที่ ่ 16
ตาบลวังน้ าเขียว อาเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสี มา
7. ปา มาย
เกษตรกรสมาชิกนิ คมเศรษฐกิจพอเพียงอาเภอวังน้ าเขีย ว จังหวัดนครราชสี มา จานวน 50
ราย
8 ระยะ ว าการดา นินการ
เดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือนกันยายน 2557
9. วิ ีดา นินการ
9.1 จัดประชุม เกษตรกรที่ตอ้ งการและมีแนวคิ ดในการร่วมจัดตั้ง สหกรณ์ โดยเชิญ
วิทยากรที่มคี วามรู ้ ดา้ นการสหกรณ์ สร้างแนวความคิด จัดกระบวนการ (รวบรวมรายชื่อ)
9.2 ประสานงานกับหน่วยงาน ส่วนราชการ ขอคาแนะนา พร้อมทั้งอบรมให้ความ
9.3 ศึกษาดูงาน สหกรณ์ที่ดาเนิ นการ ประสบความสาเร็ จ เพื่อเป็ นการสร้างแนวคิดในการ
จัดตั้ง
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9.4 ประชุมสมาชิก กาหนดชื่อ ประเภท วัตถุประสงค์ แผนการดาเนิ นการ คัดเลือกคณะผู ้
จัดตั้งสหกรณ์
9.5 ประชุมคณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์
- จองชื่อสหกรณ์ กับสานักงานสหกรณ์จงั หวัดนครราชสี มา
- จัดทาร่างข้อบังคับ แผนการดาเนิ นการ 3 ปี
- จัดทาบัญชีรายชื่อผูจ้ ะเป็ นสมาชิก
9.6 ประชุมผูจ้ ะเป็ นสมาชิก
รับทราบชื่อ ประเภท วัตถุประสงค์ แผนการดาเนิ นการ พิจารณาร่างข้อบังคับ
สหกรณ์
9.7 คณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์ยื่นเอกสาร
- คาขอจดทะเบียน
- สาเนารายงานการประชุมผูจ้ ะเป็ นสมาชิก
- บัญชีรายชื่อ ข้อบังคับสหกรณ์
9.8 นายทะเบียนสหกรณ์
- รับจดทะเบียนภายใน 15 วันทาการ
9.9 เริ่ มดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ ในนามสหกรณ์
10 ง ประมา คา ช าย
65,000 บาท (หกหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน)
11. ผ ทีค่ าดวา ะ ดร
10.1 สามารถจัดตั้งสหกรณ์เกษตรอินทรี ย์นิคมเศรษฐกิจพอเพียงอาเภอวังน้ าเขียว ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน ได้
10.2 เกษตรกรเข้าเป็ นสมาชิก ขั้นแรกไม ่ต่ากว ่า 50 ราย
10.3 สหกรณ์ดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง และมีประสิ ทธิ ภาพ สมาชิกได้ประโยชน์
12. วชีวด
เชิงปริ มาณ : จัดตั้งสหกรณ์ได้ตามเป้าหมาย 1 สหกรณ์
เกษตรกรเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ไ มต่ ่ากว ่า 50 ราย
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสมาชิกได้ประโยชน์ ในการจัดตั้ง สหกรณ์ สามารถแก้ไขปั ญหา
ต่างๆของ เกษตรกรได้ พร้อมทั้งมีรายจ่ายลดลง รายได้เพิ่มขึ้น
**************************************************
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1.ช่ ครงการ การผลิตข้าวครบวงจรมุงสู
่ ผ่ ลิตภัณ ฑ์ขา้ วชุมชน ตาบลหนองโดน อาเภอลาปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
2. ว นา ครงการ
นายชิรภทร พิเมย นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชานาญการ
สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรั มย์
3. กการ ะ ุผ
“ชุมชนหนองโดน” เป็ น ชุมชนแห่งหนึ่ งของอาเภอล าปลายมาศ จัง หวัดบุ รีรัมย์ ตั้งอยู ท่ าง
ทิศใต้หา่ งจากอาเภอลาปลายมาศประมาณ ๑๗ กิโ ลเมตร ประกอบด้วย ๘ หมูบ้่ าน ประชากรรวมทั้ง
สิ้ น 5,1o3 คน แยกเป็ นชาย 2,526 คน หญิง 25,77 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชี พทานาข้า ว รองลงมา
ได้แ กปลู กพื ชผัก ผลไม้ ค้าขาย และรั บจ้า งทัว่ ไป ชุมชนแห่งนี้ มีวสิ ั ยทัศน์ คือ “หนองโดนเมืองน่าอยู ่
คูแ่ หล่ง วัฒ นธรรม เลิ ศล้ าเกษตรอิ นทรี ย์ และส่ง เสริ มการท่องเที่ ยว” และมียุ ทธศาสตร์ การพัฒ นา
ด้า นเศรษฐกิจ คือ “เสริ มสร้า งความเข้มแข็ งทางเศรษฐกิจระดับบุ คคล ครอบครั ว และชุมชน โดย
เกษตรอิน ทรี ย์ การแปรรู ปสิ นค้าทางการเกษตร การพัฒนากลุม่ ให้มีความสามารถและทักษะในการ
ผลิต การเพิ่มมูลค่าของสิ นค้า สามารถขยายตลาดไปสู ่ตลาดกลาง”
สภาพปั ญหา : คื อ ชาวนาผูผ้ ลิตข้าวถูกเอารั ดเอาเปรี ยบจากพอ่ ค้าคนกลาง (โรงสี ข้าว) ทุ ก
ประการ นับตั้งแต่จาต้องข้าวเปลือกให้ในราคาต่า แต่กลับต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ ในราคาสู ง
โจทก์คาถาม : เพื่อการวิจัยพัฒ นาแก้ปัญหาของชุมชน ได้แก ่ “ชุมชนหนองโดนจะสามารถ
แก้ไ ขปั ญหาการถู กเอารัดเอาเปรี ยบจากพ อ่ ค้า ตนกลาง โดยการหัน มาผลิตข้า วแบบครบวงจรตลอด
ห่วงโซ่อุปทานได้หรื อไม ่
4.ว ุประ งค
4.1 เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจเกีย่ วกับกระบวนการผลิตข้าวครบวงจร
4.2 เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถนาความรู ้ ไปสู ก่ ารปฏิ บตั ิ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.3 เพื่อศึกษากระบวนการผลิตข้า วครบวงจรและสร้างเป็ น Model “หนองโดน” ได้
5. ปา มาย เกษตรกรในชุนชนตาบลหนองโดน อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน ๓0 คน
6.วิ ีดา นินงาน
ระยะที่ 1 ศกษาชุมชน
1. SWOT Analysis วิเคราะห์ ชมุ ชน จัดทาเวทีชมุ ชน เพื่อค้นหาปั ญหาและความ
ต้องการที่
แท้จริ งของชุมชนหนองโดน
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2. ตั้งคาถามหรื อตั้งโจทก์คาถามเพื่อ ค้นหาคาตอบด้วย Project Base Learning
3. ค้นหาและรวบรวมองค์ความรู ้เกีย่ วกับประเด็นปั ญหาที่จะทาการวิจยั พัฒนา
ร่วมกับชุมชน
4. จัดทา Project Base Learning เพื่อขออนุ มตั ิ
ระยะที่ 2 รมภาคทฤษฎี
1. กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวมาตรฐานกรมการข้า ว
2. การสร้างเครื่ องหมายการค้า
3. การออกแบบผลิตภัณฑ์
4. ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ขา้ วคุณธรรม ต.กาแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
5. ถอดบทเรี ยน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ นาสู ก่ ารปฏิบตั ิ
ระยะที่ 3 อบรมปฏิบตั ิการ
1. จัดทาแปลงผลิตเมล็ ดพันธุ์ ขา้ ว ๑ คน ต่อ ๑ แปลง ๆ ละไม ่ต่ากว ่า 1 ไร่
2. ประสานและจัดหาตลาดจาหน่ายผลิ ตภัณฑ์ ขา้ วในรู ปแบบ Farmer Shop
3. ผลิตข้าวสารบรรจุภณั ฑ์ ส่งจาหน่ายในร้าน Farmer Shop
4. ประสานการเข้าสู ม่ าตรฐาน GAP GMP HACCP
5. ประเมินผล สรุ ปบทเรี ยน จัดทาเป็ นคูม่ อื ในรู ปแบบ “หนองโดนโมเดล”
7.ผ ทีค่ าดวา ะ ดร
เกษตรกรสามารถผลิ ตข้า วที่ มีคุณ ภาพมาตรฐานได้ครบวงจรตามห่วงโซ่อุ ปท าน และ
สามารถตัดโซ่อุปทานของพ อ่ ค้าคนกลางออกไปได้ ทาให้ ไมเ่ กิดความเสี ยบเปรี ยบในทางการค้า
และการกาหนดราคา ส่งผลให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
8. วชีวด เกษตรกรผูเ้ ข้าโครงการสามารถผลิ ตข้า วแบบครบวงจรได้ไ ม ่น้อยกว ่าร้อยละ ๘0

**************************************************
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1 ช่ ครงการ กระบวนการจัดการการผลิ ตและการตลาดพืชผักปลอดสารพิ ษสู ่ความยัง่ ยืนของกลุ ม่
วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานนาแพงสงแดง
2 นวยงานร ผิดช
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก ่น
หน่วยงานสนับสนุ น สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก ่น สานักงานเกษตรอาเภอโคกโพธิ์
ไชย สถานี พัฒนาที่ดินขอนแก ่น ศูนย์บริ หารศัตรู พืชจังหวัดขอนแก ่น สานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ขอนแก ่น สานักงานสหกรณ์จงั หวัดขอนแก ่น
3 ว นา ครงการ นางณัฐโสภิณ ตรี สุวรรณวัฒน์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชานาญการ
4

กการ ะ

ุผ

ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ มพี ื้ น ฐานเศรษฐกิจพึ่ ง พิง ระบบการเกษตรและประชากรส่วน
ใหญ่ของประเทศประกอบอาชี พเกษตรกรรมเป็ นหลัก ผลผลิ ตทางการเกษตรจึงนั บเป็ น สิ น ค้าที่ ทา
รายได้หลัก ให้แก ป่ ระเทศรวมถึงได้สร้ างความมัน่ คงด้า นอาหารให้ กบั ประเทศไทยและชาวโลกด้วย
แต่วิถีก ารผลิตในปั จจุบันที่ มงท
ุ ่ าการผลิตเพื่ อให้ ได้ผลผลิ ตในปริ มาณที่ มาก เพื่ อหวัง จะได้รายได้ที่
มากตามไปด้วยจึงต้องเพิ่ มต้น ทุน ในการผลิ ต เช น่ ค่าพัน ธุ์ ค่า ปุ๋ ย ค่าสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรู พื ช ค่า
เครื่ องจัก รกลการเกษตรเพื่อ ทดแทนแรงงานคนที่ นั บวันแต่จะมีน้ อยลงและค่าแรงก็สู งขึ้ น เรื่ อ ยๆ
ตามสภาวการณ์ เศรษฐกิจในปั จจุ บนั ซึ่ง เงิ น ทุน ส่วนใหญ่ได้มาจากการกูย้ ืมทาให้เกษตรกรประสบ
กับปั ญ หาหนี้ สิ น เมื่อรายได้กบั รายจ่ายไมส่ มดุ ล กัน นอกจากนั้ น เกษตรกรยังมีความเสี่ ย งจากภัย
ธรรมชาติ ฝนแล้ง น้ า ท่วม โรคแมลงระบาด ซึ่ง ยากต่อการควบคุม และที่ ส าคัญเกษตรกรมีปัญ หา
ด้า นการตลาดที่ ไ ม ม่ ีอ าน าจใน การต่อ รองจากพ ่อ ค้ า เนื่ อ งจากการรวมกลุ ่มที่ ไ มเ่ ข้มแข็ ง วิ ถี
การเกษตรดังกล่า วข้างต้นไม ่เพี ยงแต่กระทบเฉพาะด้า นเศรษฐกิจ แต่ห ากกระทบต่อสิ่ ง แวดล้อ ม
และ สุ ขภาพของผู ้ผลิต และผูบ้ ริ โภคทาให้เกิดโรคภัย ร้ายแรงต่างๆ เชน่ โรคมะเร็ ง ที่เกิดจากการที่
ร่างกายได้รั บสารพิ ษสะสมเข้า อยู ใ่ นร่างกายและจะแสดงผลเมือ่ ภูมิคมุ้ กันร่างกายลดลง เหล่า นี้ คือ
ห่วงโซ่ปัญ หาที่ เกิดขึ้ น และเป็ นอยู ใ่ นประเทศไทย ตราบใดที่ เรายัง คงดาเนิ น วิถีก ารเกษตรแบบ
พึ่งพาระบบเกษตรเคมีอ ยูอ่ ย่างนี้ ผลกระทบด้านลบก็นั บวัน แต่จะทวีความรุ นแรงและขยายวงกว้า ง
ออกไปเรื่ อยๆ
จากสภาพปั ญหาดัง กล่า วข้า งต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทาแผนปฏิบตั ิ ราชการ
4 ปี

( พ.ศ.2555 – 2558 ) ที่ ส อดคล้อ งกับแผนบริ ห ารราชการแผ่น ดิน แนวนโยบายพื้ น ฐาน
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แห่งรั ฐ ภายใต้รัฐ ธรรมนู ญแห่งราชอาณาจัก รไทย แผนพัฒนาการเกษตร ในชว่ งแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสั งคมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 11 ( พ.ศ.2555 – 2559) โดยได้เชื่อ มโยงและนาเอาแนวทางการ
พัฒ นาการเกษตร ใน 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพชีวิตเกษตรกร ข้อ
1.3 สร้ างเสถี ยรภาพรายได้เพื่ อก้าวสู ค่ วามเป็ นผู ้จดั การฟาร์ มแบบมืออาชี พ และข้อ 1.4 ส่งเสริ มให้
ทาเกษตรกรรมยั่งยื น อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎี ใหม ่วนเกษตร เกษตรอิ นทรี ย์ และเกษตร
ธรรมชาติ บริ หารจัดการฟาร์ มอย่างเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมและผลิ ตอาหารปลอดภัยใช้บริ โ ภคใน
ครัวเรื อนและเป็ นที่ยอมรับของตลาด
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสิ นค้าเกษตรและความมัน่ คงอาหาร
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสมดุลและยัง่ ยืน
สานั ก งานการปฏิ รู ปที่ ดิน เพื่อ เกษตรกรรม ( ส.ป.ก.) ได้น านโยบายและยุทธศาสตร์ ก าร
พัฒ นาดัง กล่า วข้า งต้น สู ่ก ารปฏิ บัติตามภารกิจของหน่วยงานคื อการจัดที่ ดิน และที่ อยู อ่ าศัย ให้
เกษตรกรฟื้ นฟู สภาพแวดล้อม พัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐาน ส่ง เสริ มการเรี ยนรู ้และสนับสนุ น เงิ นทุ น
เพื่อพัฒ นาอาชี พ สร้า งคามเข้มแข็งและพัฒ นาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนั้น ยัง
มีภารกิจในการจัดการผลผลิตสิ นค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ ได้ตามมาตรฐาน การปฏิบัติที่ดีทาง
การเกษตร (GAP) โดยได้จัดตั้ง ศูน ย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสิ นค้าเกษตร (ศรม.) เพื่ อตรวจ
รับรองพืช ๔ ชนิ ด ได้แก ่ อ้อย มันสาปะหลัง ข้าวโพด และสับปะรด
ปั จจุ บัน ก าลัง ดาเนิ น การเพิ่ มเติ มส าหรั บการตรวจรั บรองตามมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์
รวมถึ งเพิ่ มชนิ ดของพื ชที่ตรวจรั บรองคือ ข้าวและพืชผัก เพื่อเป็ นการยกระดับกระบวนการผลิ ตพื ช
ของเกษตรกรในเขตปฏิ รู ปที่ ดินให้ ได้ตามมาตรฐานเป็ น ที่ ยอมรับทั้ง ในระดับประเทศและระดับ
สากล
สานัก งานการปฏิรู ปที่ดินจัง หวัดขอนแก ่น ( ส.ป.ก.ขอนแก ่น ) ได้นานโยบายและแผนงาน
ลงสู ่การปฏิ บตั ิ ตอ่ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก ่น โดยผ่านโครงการต่างๆ เช น่ การจัด
ที่ดิน ทากิน การจัดที่ อยู อ่ าศัย การพัฒ นาเกษตรกร การพัฒนากลุม่ วิสาหกิจชุมชนและธุ รกิจชุมชน
ความร่วมมือ ไตรภาคี การสร้ างพัฒ นาเกษตรกรรุ ่น ใหมแ่ ละยุวเกษตรกร การพัฒ นาอาชี พ นอก
การเกษตร การส่งเสริ มการปลูกไม้เศรษฐกิจ การปลู กหญ้าแฝกเพื่ อการอนุ รั กษ์ดินและน้ า โครงการ
คลินิ ก เกษตรเคลื่ อนที่ โครงการสนั บสนุ นสิ นเชื่อ เงิ น กองทุ น และโครงการเกษตรกรปราดเปรื่ อ ง

197

เพื่ อ ให้ เกษตรกรและกลุ ม่ เกษตรกรสามารถพึ่ ง ตน เอง และพึ่ ง พากัน เอง มีความเข้มแข็ ง และมี
คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
จากการติดตามการดาเนิ น งาน กลุ ม่ วิส าหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานนาแพงสงแดง ตาบล
นาแพง อาเภอโคกโพธิ์ ไ ชย ซึ่ งเป็ น กลุม่ ที่เข้า ร่วมโครงการเกษตรกรปราดเปรื่ อ งและโครงการสร้า ง
พัฒ นาเกษตรกรรุ ่นใหม ่ปี 2557 และกลุ ม่ ได้ก ยู ้ ืมเงิ น กองทุ น จาก ส.ป.ก. เพื่ อมาใช้ในการดาเนิ น
กิจกรรมของกลุ ม่ และสมาชิ ก จากการพูดคุยกับสมาชิ ก และคณะกรรมการกลุ ม่ พบว ่ากลุม่ มีจุดเด่น
คือ สมาชิก มีการผลิตที่ หลากหลาย ทั้ง ข้าวนาปี อ้อ ย มันส าปะหลัง พื ชผักสวนครัวและผัก พื้น บ้า น
ไม้ผ ล การเลี้ย งโคเนื้ อ การเลี้ย งปลา การเลี้ ยงเป็ ดและไก ่มีแหล่ง น้ าธรรมชาติ คือ ลาห้ วยโพลงและ
สระน้ าประจาไร่นา มีที่ดินทากิน เป็ น ของตนเองและมีที่ดินสาธารณประโยชน์ ในชุมชุนที่ สามารถ
ใช้ประโยชน์ ร ่วมกัน มีศ ัก ยภาพด้า นการผลิ ตพื ชผัก และไม้ผ ลเพื่ อ การค้า ที่มีจานวนมากที่สุ ดใน
ตาบล มีความสามารถด้า นการขายผลผลิ ต มีร้ านจาหน่ายสิ นค้าของกลุ ม่ ในทาเลที่เ หมาะสม มีภู มิ
ปั ญ ญาในการปลูกพื ช ที่ใ ช้ใ นวิถีชี วติ วัฒ นธรรมท้องถิ่ น ได้แก ่ มีก ารปลูก หมากและพลูเ ป็ น การค้า
ซึ่ง เป็ นที่ ตอ้ งการของผูเ้ ฒ่า ผูแ้ ก ่ในท้อ งถิ่ น ที่นิ ยมกิน หมากกัน เป็ นประจาและสามารถจาหน่า ยได้
มากที่ สุดช ว่ งเทศกาลบุญ เดื อนสิ บ (บุญ ข้าวสาก,สารทไทย) เพราะชาวบ้านในภาคอีส านจะถือ วา่
งานเทศกาลนี้ มีความสาคัญ ที่ สุ ดในการที่ จะทาบุญ ให้ทานแก ่บิ ดา มารดาและบุพ การี ที่ล ว่ งลับไป
แล้วเป็ นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีตอ่ ผู ้มพี ระคุณ ในวัน นั้นลู กหลานจะนาหมากพลูและยาสู บ
พันใบตองกล้วยพร้อ มกับผลไม้แ ละอาหารคาวหวานไปทาบุญ ที่วดั ทุก ครอบครัวทาให้ ชว่ งนั้น กลุ ม่
มีรายได้มากกว ่าชว่ งปกติ แต่เมือ่ พูดคุยถึ งประเด็ นปั ญหาที่ก ลุม่ ประสบอยูแ่ ละยังไม ่ได้รับการแก้ไ ข
มีดงั ต่อไปนี้
1. ด้านการตลาด มีคแู ่ ข่งด้านการตลาดมากขึ้น เชน่ ตลาดนัด ทาให้ขายผลผลิตได้ลดลง
2. ด้านการผลิต ไม ่สามารถทาการผลิตให้ออกสมา่ เสมอตลอดปี เนื่ องภัยธรรมชาติ น้ าไม ่
เพียงพอในหน้าแล้ง อากาศร้อน ลมพายุ กระทบต่อผลผลิต ทาให้รายได้ลดลงในชว่ งเดือนมีนาคม
ถึงมิถุนายน
2.1 ด้า นการวางแผนการผลิ ต กลุ ม่ ไมม่ ีก ารวางแผนการผลิ ต จะปลู ก ตาม
กัน ทาให้
ขายได้ราคาถูก
2.2 ด้านการผลิตที่ได้มาตรฐาน ผลผลิตของกลุม่ ยังไม ่ได้รับการรั บรองมาตรฐาน
การผลิต
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เมื่อ ศึ ก ษาข้อ มูล พื้ น ที่ พ บวา่ กลุ ม่ มีโ อกาสในการพั ฒ น าเพื่ อ แก้ปัญ หาข้า งต้ น
เนื่ องจากในกลุม่ มีสมาชิกที่ เป็ นศู นย์เรี ยนรู ้ใ นการทาการเกษตร จานวน 2 แห่ง มีห มอดิน อาสา ซึ่ง มี
พื้น ฐานและประสบการณ์ ใ นการทาการเกษตรเป็ นอย่างดี มีห น่วยงา นราชการทั้ง เกษตรอ าเภอ
สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และเทศบาลให้การสนับสนุ นโครงการในการพัฒนา
จากสภาพปั ญหาดัง กล่า วข้างต้น สานั กงานการปฏิรู ปที่ดินจัง หวัดและกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
เกษตรผสมผสานนาแพงสงแดง จึ งได้ร ่วมกันจัดทาโครงการกระบวนการจัดการผลิ ตและการตลาด
พื ช ผัก ปลอดสารพิ ษ สู ่ความยั่ง ยื น โดยความร่วมมือ ของหน่ วยงานสั ง กัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ แ ละหน่วยงานในท้อ งถิ่น เพื่ อแก้ไ ขปั ญ หาด้านการผลิ ตและการตลาด ให้ ส ามารถผลิ ต
พืช ผัก ที่ มคี ุณ ภาพ ปลอดสารพิษ ปลอดภัย ต่อ ผู ้ผลิ ตและผู ้บริ โภคเพื่ อสร้า งความมัน่ คงทางอาหาร
และสร้างรายได้ให้แก ่เกษตรกรอย่างยัง่ ยืนสื บต่อไป
5 ว ุประ งค ง ครงการ
5.1 เพื่ อให้ กลุ ม่ เกษตรกรมีส ่วนร่วมและสามารถวางแผนการผลิตพื ชผักได้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด
5.2 เพื่ อ ให้ ก ลุ ม่ เกษตรกรสามารถดาเนิ น การผลิตพื ช ผัก ที มีคุณ ภาพและได้มาตรฐาน มี
ความปลอดภัยต่อ ผูผ้ ลิ ตและผู ้บริ โภค
5.3 เพื่อ ให้ก ลุม่ เกษตรกรสามารถบริ หารจัดการกลุม่ ตามแนวทางและกระบวนการสหกรณ์
เพื่อสร้างความยัง่ ยืน
6

านทีด่ า นินการ บ้านนาแพง หมูที่ ่ 5 ตาบลนาแพง อาเภอโคกโพธิ์ ไชย จังหวัดขอนแก ่น

7 ปา มาย /คุ ม ิผู ารวม ครงการ
เป้าหมาย จานวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 15 ราย
คุณ สมบัติ เป็ นกรรมการหรื อ สมาชิก กลุ ม่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานนาแพงสงแดง
หรื อ เครื อ ข่าย มีความรู ้ อา่ นออกเขี ย นได้ มีทัศนคติ ที่ดีตอ่ การทาการเกษตรปลอดสารพิ ษ มีความ
ตระหนั ก ใน ความปลอดภัย ของผู ้ บริ โ ภค มีค วามเสี ยสละ มีความตั้ง ใจและสมัครใจเข้ าร่ ว ม
โครงการ
8 วิ ีดา นินการ
การเตรี ยมโครงการ
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1. ศึก ษา รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลเชิง พื้ นที่ ใน 4 มิติ ประกอบด้วย มิติทางเศรษฐกิจ
รายได้ รายจ่ายทั้ง ในและนอกภาคเกษตร มิติทางสั ง คม กลุ ม่ อาชี พ และเครื อ ข่ายในชุมชน มิติ
วัฒ นธรรมประเพณี กลุม่ คน ชนเผ่า ที่อ าศัยอยูใ่ นพื้ น ที่แ ละมิติสิ่ งแวดล้อ ม ในเรื่ องการใช้ส ารเคมี
และศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่
2. จัดเวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ แ ละรับฟั ง ปั ญ หาความต้องการที่ แ ท้จริ งของเกษตรกร เก็บ
ข้อ มูล เกษตรกรรายบุ คคล ที่ เข้า ร่วมโครงการ เพื่ อ เป็ นฐานข้อ มูล ก อ่ น การเข้า ร่วมกิจกรรมกับ
โครงการ
3. จัดทาโครง การเพื่ อ ขอรั บการสนั บ สนุ นงบประมาณ เพื่ อ ดาเนิ น การหาแนวทาง
แก้ปัญ หาและสร้า งทางเลือ กในการแก้ปัญหา และขออนุ มตั ิโ ครงการและงบประมาณเพื่อ ดาเนิ น
โครงการ
การดาเนิ นงาน
1). ประสานงาน จัดประชุม ผูเ้ กีย่ วข้องเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในวัตถุประสงค์และ
กระบวนการดาเนิ นงานโครงการจนขั้นตอนและวิธีการดาเนิ นโครงการ
2) จัดเตรี ยมพื้นที่และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จะใช้ในการดาเนิ นโครงการ
3) ฝึ กอบรมให้ความรู ้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึ กปฏิบตั ิและศึกษาดูงาน ในเรื่ องต่างๆที่
มีความจาเป็ นต่อการผลิ ตพืชผัก ปลอดสารพิษ ดังนี้
3.1 กระบวนการวางแผนการผลิตและการจัดการตลาด ระยะเวลา 3 ชัว่ โมง
3.2 การผลิตปุ๋ ยหมัก การผลิตน้ าหมักชีวภาพสู ตรต่างๆ ระยะเวลา 3 ชัว่ โมง
3.3 การปลูก /การจัดการและการตลาดพืชผักชนิ ดต่างๆ ระยะเวลา 3 ชัว่ โมง
3.4 การป้องกันกาจัดศัตรู พืช ระยะเวลา 1.5 ชัว่ โมง
3.5 มาตรฐานระบบการผลิตพืชผัก ระยะเวลา 1.5 ชัว่ โมง
3.6 การจัดทาบัญชี ระยะเวลา 3 ชัว่ โมง
3.7 การบริ หารจัดการกลุ ม่ ด้วยกระบวนการสหกรณ์ ระยะเวลา 3 ชัว่ โมง
3.8 ศึกษาดูงานกิจกรรมปลู กผัก ปลอดสารพิษ ระยะเวลา 6 ชัว่ โมง
4.) ปฏิบตั ิการผลิตตามแผน รวมถึงการบันทึกข้อ มูล กิจกรรมการผลิต การจาหน่าย ต้นทุน
การผลิต ของพืชผักแต่ละชนิ ด
5.) ขอการรับรองมาตรฐานการผลิ ตพืชผัก จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.) ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อรั บทราบปั ญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
7.) สรุ ปและรายงานผลการดาเนิ นโครงการ
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9 ระยะ ว าดา นินการ 10 เดือน จาก ธันวาคม 2557 ถึง กันยายน 2558
10 ง ประมา

สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส.ป.ก.)

11 ผ ทีค่ าดวา ะ ดร
1) กลุม่ มีแผนการผลิตพืชผักของกลุ ม่ ที่ส อดคล้องกับความต้องการของตลาด
2) กลุม่ นาความรู ้ไปผลิ ตพืช ผัก ปลอดสารพิษ ที่ มคี ุณภาพและได้รับการรั บรองมาตรฐาน
การผลิตจากหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
3) กลุม่ นาหลักการและกรบวนการสหกรณ์ไ ปใช้ในการบริ หารจัดการกลุ ม่ ให้เกิดความ
ยัง่ ยืน
12 วชีวด
เชิงปริ มาณ จานวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 15 คน
เชิงคุณภาพ 1. กลุม่ มีแผนการผลิตพืชผัก ที่ส อดคล้องกับความต้องการของตลาด
2. สมาชิกกลุม่ ได้รับการรับรอง มาตรฐานการผลิตอย่างน้อย 3 ราย
**************************************************
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1 ช่ ครงการ การผลิตผักพื้นบ้านเชิงการค้า
2 ผูร ผิดช ครงการ
นางสาวประกายรุ ง่ สายสุ ด นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
3

กการ ะ ุผ
ผักพื้ นบ้านเป็ นผักที่ ผูกพัน กับวิถีชี วติ ของคนไทยมายาวนานตั้งแต่โ บราณ เดิมผัก พื้น บ้า น
เป็ น เพีย งพื ชที่ เกิดขึ้น เองตามธรรมชาติใ นท้องถิ่นนั้ น ๆ ซึ่ งชาวบ้านสามารถนามาบริ โภคได้ ต่อมา
ได้มีการปลูก ไว้เ พื่อ ใช้รั บประทานในครัวเรื อนแทนการเก็บหาจากป่ า ผักพื้ นบ้านหลายชนิ ดเป็ น ที่
นิ ย มในการบริ โภคจนสามารถพัฒ นาเป็ นผัก ที่ ปลูก เชิง การค้า ขยายกลุม่ ผู ้บริ โ ภคจากชาวบ้า นสู ่
ชาวเมือง จากที่เคยวางขายเฉพาะในท้องถิน่ ก็มีจาหน่ายในตลาดทัว่ ไป
ผักพื้ น บ้า นนอกจากจะเป็ นผักที่ มรี สชาติที่ห ลากหลายเป็ นเอกลักษณ์แ ล้ว ผักพื้ นบ้านยัง มี
คุณ ค่า ทางโภชนาการเป็ นประโยชน์ ตอ่ สุ ขภาพ มีท้ งั ใยอาหารช ว่ ยในเรื่ อ งของระบบขับถ่าย มี
สารอาหารต่างๆ
ที่ เป็ นประโยชน์ ตอ่ ร่างกาย มีสารต้านอนุ มูลอิ สระ เชน่ เบต้าแคโรที น
วิต ามิ น ซี เป็ น ต้ น ซึ่ ง ท าใ ห้ ผู ้ บ ริ โ ภ ค
ได้ รั บ ประ โยช น์ อย่า ง มากจากการบริ โภ ค
นอกเห นื อ จากความอร่อ ยจุดเด่น อี ก ประการของผัก พื้ น บ้า นก็คือ เป็ น ผัก ที่ ปลอดจากสารเคมี
เนื่ อ งจากผัก พื้น บ้า นโดยมากจะเป็ นผักที่ไ ม ่ค่อยมีโรค และแมลงมารบกวนซึ่ งเป็ นอี กเหตุผ ลหนึ่ ง ที่
ทาให้ผ ักพื้ นบ้านได้รับความนิ ยมจากผู ้บริ โ ภคที่รั กสุ ขภาพ ซึ่ง ความจริ ง แล้วผักพื้ นบ้านหลายชนิ ด
เป็ น ผักที่ ชาวพื้นเมืองได้บริ โภคมาช้านาน ต่อมาจึง ได้มีการปลูก ในเชิงการค้า เพื่อ ตอบสนอง ความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคขณะเดีย วกัน เกษตรกรก็สนใจปลูก ผักพื้ นบ้านเป็ น อาชีพ กันมากขึ้น หากได้มี
การส่งเสริ มพัฒนาการปลูก เลี้ย ง และขยายพันธุ์ อ ย่างเป็ นระบบเพื่อ การค้า อาจสามารถพัฒนา เป็ น
พืชเศรษฐกิจใหม ่ขึ้นได้ ซึ่งสามารถชว่ ยให้มกี ารใช้ประโยชน์ จากพืชท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืน
กลุม่ เกษตรกรบ้านท่างามได้เล็ งเห็ น ว ่าผักพื้น บ้านเป็ นผักที่มีโอกาสทางการตลาด เนื่ อ งจาก
กระแสความนิ ยมและการตื่น ตัวเรื่ อ งสุ ขอนามัย ผูบ้ ริ โภคกลับมานิ ยมอาหารตามแนวธรรมชาติที่มี
คุณ ค่าทางสมุน ไพร และต้อ งการบริ โ ภคผัก ที่ ปลอดภัยจากสารเคมี แต่ในการผลิ ตผักพื้ น บ้านนั้ น
เกษตรกรก็ยงั มีปัญ หา ในเรื่ องการปรับปรุ งคุณ ภาพผลผลิต ไมม่ แี หล่ง พัน ธุ์ การผลิตปั จจัย การผลิ ต
ที่จาเป็ น การบรรจุ ภ ัณ ฑ์ การประสานเชื่ อ มโยงการผลิตการตลาด การขนส่ง และการเก็บรั ก ษา
รวมถึงการรวมกลุม่ เพื่อ จาหน่าย
4 ว ุประ งค
1. เพื่อให้มคี วามรู ้ ความเข้าใจ วิธีการผลิตผักที่ปลอดภัยจากสารพิษที่ ถูก ต้องและเหมาะสม
2. เพื่อยกระดับการผลิตให้เข้าสู ร่ ะบบการตรวจรั บรองมาตรฐาน
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3. เพื่อส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ของเกษตรกร และความปลอดภัยของผู ้บริ โภค
5 วิ ีดา นินการ
และ

1. คัดเลือกกลุม่ เป้าหมาย และพื้นที่ เตรี ยมความพร้อมโดยการประเมิน ศักยภาพของกลุ ม่
จัดทาแผนการส่งเสริ มพัฒนา
2. ส่งเสริ มและสนับสนุ นตามแผนงาน
2.1 จัดอบรมถ่า ยทอดความรู ้ ก ารปฏิ บัติ ตาม GAP แก เ่ กษตรกร การปลู ก ผั ก
พื้นบ้าน
(ผัก พื้ น บ้าน กับเศรษฐกิจ วัส ดุ อุ ปกรณ์ ก ารปลู ก เทคนิ คและวิธี ก ารปลู ก
(การเพาะกล้าให้ ปยุ๋ ก าจัดวัชพื ช การป้ องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรู พืช )
การเก็บเกีย่ ว การขยายพัน ธุ์ ผ ัก พื้น บ้า น การจัดทาแปลงเรี ยนรู ้ การผลิ ต
ปั จจัยการผลิต เชน่
การทาน้ าหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครั วเรื อน การปรับปรุ งคุณภาพ
ผลผลิต
บรรจุภณั ฑ์ และการตลาด ฯลฯ)
2.2 มีการสาธิ ตและฝึ กปฏิบตั ิ เชน่ การทาน้ าหมักชีวภาพจากเศษอาหารใน
ครัวเรื อน
การขยายพันธุ์ ผกั พื้นบ้าน ฯลฯ
2.3 จัดทาแปลงเรี ยนรู ้ รวบรวมพันธุ์ และขยายพันธุ์ 1 จุด ในชุมชน เพื่อเป็ น
ตัวอย่าง และมีการบริ หารจัดการของสมาชิก
2.4 จัดทาเอกสารประกอบการอบรมตามเนื้ อหาหลักสู ตร
2.5 จัดทาแปลงเรี ยนรู ้ รวบรวมพันธุ์ และขยายพันธุ์
2.6 ผลิตปั จจัยการผลิต เชน่ สารอินทรี ย์ ปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพ ฯลฯ
2.7 ปรับปรุ งคุณภาพผลผลิตและบรรจุภณั ฑ์
2.8 ศึกษาดูงานจากกลุม่ ปลู กผักพื้น บ้านที่ ประสบความสาเร็ จ
2.9 ประสานเชื่อมโยงการผลิตการตลาด
3. ติดตามประเมินผล / สรุ ปรายงาน

6 กษ รกรก ุ ม ปา มาย
กลุม่ เกษตรกรบ้านท่างาม ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม ่วง จ.สกลนคร จานวน 15 ราย
7 นทีด่ า นินการ
บ้านท่างาม ต.บ่อแก้ว อาเภอบ้านม ่วง จังหวัดสกลนคร
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8. ระยะ ว าดา นินการ
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ 1 ปี เริ่ ม ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558
9 ผนการดา นินงาน
แผนการและกิจกรรมดาเนิ นการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 255๘
กิ กรรม

ค

ย

ค

มค

ปี ง ประมา 255๘
ก
มี ค ม ย
ค

มิ ย ก ค

ค

1. คัดเลือกกลุม่ เป้าหมาย
และพื้นที่ เตรี ยมความ
พร้อมโดยการประเมิน
ศักยภาพของกลุม่ และ
จัดทาแผนการส่งเสริ ม
พัฒนา
2. ประสานงานเกษตรกร
สถานที่ วิทยากร และ
ผูเ้ กีย่ วข้องในการฝึ กอบรม
3. เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ การ
ฝึ กอบรม
4. ดาเนิ นการฝึ กอบรมตาม
กาหนดการ
5. รายงานผลการ
ดาเนิ นงานโครงการฯ
6. ติดตามผลการฝึ กอบรม
10. ผ ทีค่ าดวา ะ ดร
1. เกษตรกรผลิตผักพื้ น บ้านเพื่ อ การค้า ที่ ได้รั บรองมาตรฐานการปฏิ บัติตามแนวทางการ
เกษตรกร ที่เหมาะสม GAP
2. ช ว่ ยลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีทางการเกษตร เกษตรกรมีร ายได้เพิ่ มมากขึ้ น เป็ น
ต้นแบบของการจัดการที่ดิน และการพัฒนาที่ดินอย่างเต็มรู ปแบบและเหมาะสมกับสภาพพื้ นที่
3. ผลผลิตมีความปลอดภัย ต่อ ผูบ้ ริ โภค รสชาติมคี ณุ ภาพ เกษตรกร และผูบ้ ริ โภค มี
สุ ขอนามัยดีข้ นึ
4. ได้ชอ่ งทางการตลาดใหม ่สาหรับสิ นค้าเกษตร
5. เป็ นกลุม่ เกษตรที่มคี วามเข้มแข็ง และเป็ นแบบอย่างที่ดีแก ่ชุมชน

กย

มาย
ุ
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1. ช่ ครงการ "การปรับเปลี่ยนการปลูก ข้าวโดยการปรุ งดินให้ มคี วามเหมาะในการปลู กข้า วเพื่อ
เพิ่มผลผลิตข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดหนองคาย"
2 นวยงานร ผิดช

สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย

3. นวยงาน น นุน สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สถานี พฒั นาที่ดินหนองคาย
ศูนย์วจิ ยั ข้าวหนองคาย
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
4. ผูร ผิดช

ครงการ นายพิษณุ สารี ตาแหน่งนักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบตั ิ การ

5.

กการ ะ ุผ
ปั จจุ บนั การทาการเกษตรของเกษตรกรในเขตปฏิรู ปที่ดินจัง หวัดหนองคาย ในพื้ นที่ตาบล
อุดมพร อ าเภอเฝ้า ไร่ จัง หวัดหนองคาย มีก ารทาการเกษตรโดยการปลู กข้าว ยางพารา ปาล์ มน้ ามัน
เป็ น พื ชหลัก ส่วนการถื อครองที่ ดิน ทากินเฉลี่ ยรายละประมาณ 15 ไร่ ในส่วนของการปลูก ข้า วยัง
เป็ นการปลูกข้าวแบบเดิมๆ เกษตรกรขาดข้อมูลเชิ งประจัก ษ์ในการปรับปรุ ง ดินให้มคี วามเหมาะสม
ในการปลูก ข้า ว ขาดความรู ้ใ นการปรับปรุ งบารุ ง ดิ น ให้ มคี วามเหมาะในการปลูก ข้าวอย่า งถู กต้อ ง
ตามหลักวิชาการ อี กทั้ง การใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อ กันเป็ นเวลานาน และใช้ในอัตราที่สู งขึ้น ทุกปี ส่ง ผลให้
ดินเสื่ อมโทรม เกษตรกรมีตน้ ทุนในการปลู กข้า วที่สูงตามไปด้วย มีรายได้ไม ่เพียงพอ เป็ นหนี้ สิน
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว สานัก งานการปฏิ รูปที่ ดิน จัง หวัดหนองคาย (ส.ป.ก.หนองคาย)
โดยกลุม่ ยุทธศาสตร์ และการปฏิ รูปที่ดิน จึง ได้จัดทาโครงการ "การปรับเปลี่ ยนการปลูก ข้าวโดยการ
ปรับปรุ ง บารุ งดิน ให้ มคี วามเหมาะสมในการปลู กข้า วในเขตปฏิรู ปที่ ดินจังหวัดหนองคาย" เพื่ อให้
เกษตรกรมีขอ้ มูลเชิ งประจักษ์ ในการปรั บปรุ งดิ นให้มีสภาพที่ เหมาะสมต่อการเจริ ญ เติ บโตของต้น
ข้าว ส่ง ผลให้ดินโปร่ง รากชอนไชง่า ย หาอาหารได้ง ่าย ข้าวเจริ ญเติ บโตดี ข้าวแตกกอดี ส่งผลให้ มี
ผลผลิตเพิ่ มขึ้ น ลดต้น ทุน การผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารก าจัดโรค แมลง และวัชพื ช เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูก ข้าวโดยการปรั บปรุ งดินให้มีความเหมาะสมในการข้าวอย่างมัน่ ใจ
6 ว ุประ งค
1. เพื่อให้เกษตรกรมีขอ้ มูลเปรี ยบเที ยบในการปลูกข้าวโดยการปรั บปรุ งดินกับการปลูกข้าว
แบบเดิมๆและเกษตรกรเกิดการปรับเปลี่ยนการปลู กข้า วโดยปรับปรุ ง ดินให้มคี วามเหมาะสมข้า วใน
เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย
7 ปา มาย
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เกษตรกรในเขตปฏิ รูปที่ ดิน ตาบลอุ ดมพรอ าเภอเฝ้า ไร่ จัง หวัดหนองคาย ได้มีขอ้ มูลเชิ ง
ประจักษ์ใ นการปลู กข้าวแบบเดิม กลับการปลู กข้าวโดยปรับปรุ ง บารุ งดิน ให้มคี วามเหมาะในการปลู ก
ข้าว จานวน 40 ราย
8

การดา นินงาน
- เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

จ าน วน 40

- เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินตาบลอุดมพร

จ าน วน 40

ราย
ราย
9 ระยะ ว าดา นินการ ปี งบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
10 วิ ีการดา นินการ / กิ กรรม
1. ประชาสัมพันธ์ โครงการ/ชี้แจงทาความเข้าใจกับเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการ
2. เก็บข้อมูล เกษตรกรที่เข้า ร่วมโครงการ/จัดทาเวทีช ุมชน/วิเคราะห์ พื้น ที่/ชุมชน/เกษตรกร/
เจ้าหน้าที่
3. เก็บข้อมูลดินร่วมกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ/ก ่อนการเพาะปลู ก
4. ประมวลผลข้อมูลดินพร้ อ มให้ขอ้ มูลเกษตรกรในการปรับปรุ งดิน
5. เกษตรกรปลูกข้าวปรับปรุ งดิน โดยใช้สารปรั บปรุ งดินโดโลไมท์ รายละ 1 ไร่
6.เกษตรกรปลู กข้าวปรั บปรุ งดิ นโดยใช้สารปรั บปรุ งดิ นโดโลไมท์ ร ่วมกับการใช้ปุ๋ยพื ชสด ราย
ละ 1 ไร่
7. เกษตรกรปลูกข้าวแบบวิธีเดิ มๆ ตามพื้นที่คงเหลือของแต่ละราย
8. เกษตรกรดู แลรัก ษาพร้ อมใส่ปยเคมี
ุ๋
ใ ห้ตรงตามความต้อ งการของข้าว และตรงตามเวลา
ในการใส่ปยเคมี
ุ๋
ตรงตามประเภทของดินที่ใช้ในการปลูกข้า ว
9. เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต แล้วน าผลผลิ ตของข้า วทั้ง 3 ตัวอย่า งทดลอง มาเปรี ยบเที ย บ
ให้เห็ นถึงความแตกต่างในการปลูกข้าวทั้ง 3 แบบทดลอง
10. ติดตามความก้า วหน้าการดาเนิ นงาน เพื่อร่วมแก้ไขปั ญหากับเกษตรกร เดือนละครั้ง
11. จัดทารู ปเล่มรายงานสรุ ปผลการดาเนิ นงาน
11 ง ประมา ดา นินการ านวน 20,000 บาท (สองหมืน่ บาทถ้วน)
- เป็ นค่าดาเนิ นการจัดทาเวทีชมุ ชน
- ค่าการดาเนิ นงาน/ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าตอบแทน
12 ผ ทีค่ าดวา ะ ดร
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1. เกษตรกรมีข้อ มูล เชิ งประจัก ษ์ ใ นการปลู ก ข้าวโดยการปรั บปรุ ง ดิ น กับการปลู ก ข้า ว
แบบเดิม
2. เกษตรกรเกิดการปรับเปลี่ยนการปลูก ข้า วโดยมีการปรั บปรุ ง ดิน ให้ มคี วามเหมาะสมใน
การปลูกข้าว
3. เกิดการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ ที่ดินให้เกิดประโยชน์ สูงสุ ด
**************************************************

207

1. ครงการ การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานมันสาปะหลังอินทรี ย์ โดยกระบวนการวิสาหกิจชุมชน
2 ผูร ผิดช

ครงการ

นางสาวยุพาวรรณ หนันลา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบตั ิ การ
สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
3.

กการ ะ

ุผ

ในป จจุบนั แนวโน มความต องการผลผลิ ตพืช ที่ผลิ ตจากระบบเกษตร อิน ทรี ย
ทั่วโลกมีอตั ราการขยายตัวเพิ่ มขึ้น ทั้ง นี้ เนื่ องจากการตื่น ตัวของผู บริ โ ภคต อพิษ ภัย และสาร
ตกค้า งจากสารเคมีทางการเกษตร ส่วนใหญ่ผลผลิ ตทางการเกษตรอิ น ทรี ย์จะมีมากโดยเฉพาะใน
เรื่ องของผัก ส่วนการผลิ ตสั ตว์ใ นระบบอิ น ทรี ย์ น้ ั น ยังถื อ วา่ มีน้ อ ยเนื่ อ งจากข้อจากัดหลายอย่า ง
เนื่ อ งจากการผลิ ตสั ตว์ใ นระบบนี้ ปั จจัยการผลิ ตทุ กอย่า งต้อ งผลิ ตในระบบออแกนิ ก รวมไปถึ ง
อาหารสั ตว์และต้อ งใช้วตั ถุ ดิบที่ เป็ นออแกนิ ก เช น่ เดี ยวกัน ซึ่ งส่วนใหญ่เกษตรกรต้อ งจัดหาวัส ดุ
ธรรมชาติ เชน่ พืชผัก ร าข้าวอินทรี ย์ ซึ่งต้องใช้ในปริ มาณมากซึ่ งบางครั้ง เกษตรกรก็ไมม่ เี วลาในการ
จัดหา มีเ กษตรกรหลายกลุ ม่ เริ่ มมองหาวัตถุ ดิบทดแทนที่ผ ลิตในระบบอิ นทรี ย์ เพื่ อน ามาใช้ใ นการ
เลี้ย งสั ตว์เชน่ สุ กร วัวนม และวัวนม ซึ่ งหนึ่ งในวัตถุดิบที่ ส ามารถนามาผลิตเป็ นอาหารสัตว์ได้น้ ั น
คือ มันส าปะหลัง ซึ่ง มีผลงานวิจยั พบประโยชน์ มากมายของการน ามัน สาปะหลังมาผลิ ตเป็ นอาหาร
สัตว์ ซึ่ งมีการส่งเสริ มให้ ใช้กบั สั ตว์โดยเฉพาะสุ ก ร ซึ่ งก็เป็ นที่ ยอมรั บของเกษตรกรผู ้เลี้ย งสั ตว์ทา
ให้ แต่อย่างไรก็ตามในประเทศไทย การผลิตมันสาปะหลัง ในระ บบอิ นทรี ย์ น้ นั ยัง มีปริ มาณน้ อยมาก
ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรมักคิดว ่ามันส าปะหลังไมส่ ามารถบริ โภคได้จึงไม ่ใส่ใจที่ จะผลิตแบบอิน ทรี ย์
แต่ก ารผลิ ตในระบบอิ นทรี ย์ น้ นั นอกจากจะส่ง ผลดีตอ่ สุ ขภาพเนื่ อ งจากเป็ น การผลิตพืช และสั ตว์
โดยไมใ่ ช้ส ารเคมี หรื อ สารสั งเคราะห์ ที่อ ัน ตรายต่อ สุ ขภาพ รวมไปถึ ง การใช้พ ัน ธุ์ ที่มกี ารตัดต่อ
พัน ธุ กรรม (GMO) นอกจากนั้ น ยัง สามารถลดต้น ทุ น การผลิ ต รั ก ษาสภาพ ดิ น ให้ ส ามารถท า
การเกษตรได้อย่างยาวนาน รวมทัง้ เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อ ม
แต่อ ย่า งไรก็ตามการผลิ ตมัน ส าปะหลัง ในระบบอิ น ทรี ย์น้ ั น ยัง มีข้อ จากัดหลายประการ
เนื่ องจากปั จจัย การผลิ ตที่ใ ส่ลงไปจาเป็ น ต้องเป็ นออแกนิ ก โดยเฉพาะปุ๋ ย ต้อ งเป็ น ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ ซ่ ึ ง
เกษตรกรส่วนใหญ่สามารถผลิตเองในพื้ นที่ แต่ห ากมีการรวมกลุม่ เกษตรกรก็ส ามารถร่วมกัน ผลิ ต
ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ ใ ช้เอง ซึ่ งจะเพิ่ มการประหยัดต้น ทุ น ด้า นปั จจัย การผลิ ต รวมไปถึ ง เกษตรกรสามารถ
รวมกลุม่ เพื่ อดาเนิ น กิจการทางธุ ร กิจ เพิ่มอ านาจการต่อรอง เนื่ องจากส่วนใหญ่เ กษตรกรไม ่มีอ านาจ
ในการต่อรอง กาหนดราคาเองไม ่ได้ เนื่ องจาก ต่างคนต่างผลิต ต่างคนต่างขาย
การรวมกลุม่ เกษตรกรนอกจากจะเป็ นการเพิม่ อานาจการต่อรองด้านราคา สามารถจัดหา การ
ผลิต จากต้นน้ า ไปยังปลายน้ า ซึ่งหมายถึงการดาเนิ นธุ รกิจทางการเกษตรอย่างครบวงจร ไมว่ ่าจะเป็ น
ด้านการผลิต การแปรรู ป รวมไปถึง การตลาด ทาให้ เข้าถึ งตลาดโดยตรง สามารถก าหนดราคาสิ นค้า
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ควบคุมมาตรฐาน เพื่ อเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูบ้ ริ โ ภค สามารถขายสิ น ค้าโดยลดบทบาทของพอ่ ค้าคน
กลาง ดาเนิ นธุ รกิจแบบกลุม่ โดยไม ่มุงผลก
่ าไรอย่า งเดียว แต่เป็ นการดาเนิ นงานเพื่อ ส่วนรวม บริ หาร
ด้วยความโปร่งใส ยึ ดหลัก เศรษฐกิจพอเพีย งในการดาเนิ น งาน เน้ น การมีส ่วนร่วม เพื่ อการพัฒ นา
ชุมชนด้า นการเกษตรอย่า งยัง่ ยื น พร้อ มทัง้ สร้ างโอกาสให้คนรุ ่นใหม ่ได้ก ลับมามีส ่วนร่วมในการ
พัฒ นาชุมชน โดยใช้ความรู ้ ความสามารถโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ตา่ งๆมาช ว่ ยพัฒ นาชุมชนให้
เข้มแข็งและยัง่ ยืนต่อไป
บ้านหนองชุม หมูที่ ่ ๖ ตาบลโคกนาโก อ าเภอป่ า ติว้ จังหวัดยโสธร เป็ น ชุมชนเกษตรกรรม
อาชีพ หลักคื อ การปลูกข้าว มัน สาปะหลัง ยางพารา อ้อย ซึ่งนอกจากข้าวแล้วมัน สาปะหลังถือ ว ่าเป็ น
พืช เศรษฐกิจที่ ส าคัญ ปลู กได้ทุกฤดูก าลและสภาพดิน ซึ่ งถื อ ว ่าเป็ น แหล่งกดเงิ น สดของเกษตรกร
เนื่ อ งจากสามารถขุดมัน ออกจาหน่า ยได้ตลอดเวลา กลุ ม่ เกษตรกร แต่อ ย่างไรก็ตามราคาของมัน
สาปะหลังหัวสดยังขึ้นอยูก่ บั ความผัน ผวนของตลาดและฤดูกาล เกษตรกรไม ่สามารถกาหนดราคาเอง
ได้นอกจากปั ญหาเรื่ อ งราคาผลผลิตที่ เกษตรกรไม ่สามารถกาหนดเองได้น้ ั นยัง มีเรื่ อ งของต้นทุ นการ
ผลิตที่สูง เพื่ อให้ผลผลิ ตมีปริ มาณมาเกษตรกรจึงต้องเพิม่ การใช้ปุ๋ย หรื อแม้แต่สารเคมีเพื่อ กาจัดวัชพื ช
เพื่อ ลดต้นทุน ด้า นแรงงานซึ่ งไมเ่ ป็ น มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ทั้งยัง ส่ง ผลลบต่อ สุ ขภาพของเกษตรกรอี ก
ด้วย เพื่อ เป็ นการแก้ปัญหาด้านต้น ทุนการผลิตสู ง เกษตรกรในหมูบ้่ านหนองชุมจึง รวมตัวกันขึ้นและ
จดทะเบี ยนเป็ น วิสาหกิจชุมชนชื่อ กลุม่ รักษ์ แมธ่ รณี ซ่ งึ เป็ น กลุม่ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจัง หวัด
ยโสธร โดยวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อรวมกลุม่ กันผลิตปุ๋ ยอินทรี ย์และพยายามปรับเปลี่ยนการผลิตแบบ
เคมีมาเป็ นเกษตรอินทรี ย์โดยอีกประเด็นที่ทางกลุม่ พยายามหลีกเลี่ยงคือเรื่ องของการใช้สารเคมีในการ
ผลิตพืช ซึ่ง ส่งผลเสี ยต่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม นอกจากนั้น กลุ ม่ ยังมองเห็ นโอกาสทางด้านตลาด
เนื่ องจากมีการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับกลุ ม่ เกษตรอิ นทรี ย์ อื่นภายในจังหวัด จึ งพบว ่ามีตลาดรองรั บ
หากสามารถปลูกมันสาปะหลัง อินทรี ย์ หรื อ สามารถส่งเสริ มให้สมาชิ กในกลุม่ เลี้ ยงผลิ ตสัตว์อิ นทรี ย์
เป็ นทางเลือกทางรอดของเกษตรกร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขับเคลื่ อนนโยบายการพัฒ นาเกษตรกรไทยเป็ น Smart
Farmer หรื อ เกษตรกรปราดเปรื่ องโดยมี Smart Officer เป็ นเพื่ อนคูค่ ิด ซึ่ งเป็ นนโยบายที่มงุ ่ เน้ นการ
เพิ่ มศักยภาพของเกษตรกรให้ มีความรู ้ ความเชี่ย วชาญในเรื่ องที่ทาอยู ่ มีความรอบรู ้ใ นระบบการ
ผลิ ตด้า นการเกษตรแต่ล ะสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชื่ อมโยงและบริ ห ารจัดการการ
ผลิ ตและ การตลาด โดยใช้ข้อ มูล ประกอบการตัดสิ น ใจ คานึ ง ถึง คุณ ภาพและความปลอดภัยของ
ผูบ้ ริ โภค สั ง คมและ สิ่ งแวดล้อ ม โดยมีห น่วยงานของรั ฐ ทางานบู ร ณาการ สนั บสนุ น ทรั พ ยากร
ต่างๆ ในการพัฒนา เช น่ การสนั บสนุ น ปั จจัยการผลิต จัดทาหลัก สู ตรการ อบรมให้ ความรู ้ ดา้ นการ
ผลิต การแปรรู ป การหาตลาด สนั บสนุ น เครื่ องมือและอุปกรณ์ ตา่ งๆ รวมทั้ง การ อานวยการให้ การ
บริ ห ารโครงการและกิจกรรมต่างๆ เป็ น ไปอย่างมีประสิ ทธิ ภ าพ เสริ มด้านองค์ ความรู ้ ดา้ นวิชาการ
และนวัตกรรม ใช้เ ทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร การบริ ห ารจัดการผลผลิตให้เหมาะสมกับ
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การตลาด รวมถึ ง Smart Farmer ต้นแบบในการเรี ย นรู ้ จากแบบอย่า งทาการเกษตรที่ ดี ซึ่ ง บุคลากร
ของรั ฐมีบทบาทที่ ส าคัญ ในการขับเคลื่ อ นงานจะต้อ งมีความรู ้ ความเข้าใจที่ จะสามารถถ่า ยทอด
ส่งเสริ มการพัฒ นาให้ เกษตรกรในพื้ นที่ รู ้จักใช้ทรั พยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดให้เกิดประโยชน์ สู งสุ ด
ต่อภาครัฐ เป็ น เพื่ อนคูค่ ิ ดให้ก บั เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ เกษตรกรรม เพื่ อความยกระดับความ
เป็ นอยูข่ องเกษตรกรให้ดีข้ นึ บนพื้นฐานการพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สานั ก งานการปฏิ รู ปที่ ดิน เพื่ อ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็ นหน่วยงานในสั ง กัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ซึ่ งมีภ ารกิจห ลัก น อกจากการจัดที่ ดิน ท ากิน ให้ เ กษตรกร คุ้มครองพื้ น ที่
เกษตรกรรม ฟื้ นฟู สภาพแวดล้อม ยัง รวมไปถึ ง การพัฒ นาความรู ้ความสามารถเกษตรกร การใช้
ประโยชน์ ที่ ดิน ให้ เ กิดประโยช น์ สู ง สุ ด โดยน้ อ มน าปรั ญ ชาเศรษฐกิจพอเพี ย งมาใช้ใ นการ
ดาเนิ นงาน ได้เล็ งเห็ นความสาคัญของการรวมกลุม่ เกษตรกร และต้อ งการเพิม่ ศักยภาพให้เกษตรกร
ในพื้น ที่สามารถใช้ประโยชน์ จากที่ดิน ให้เกิดประโยชน์ สูงสุ ด มีผ ลผลิ ตสู ง ต้นทุน ต่า ผลิตในระบบ
ที่ เป็ นมิตรต่อ สิ่ ง แวดล้อ ม ซึ่ ง สอดคล้อ งกับนโยบายจัง หวัด “ยโสธรน่า อยู ”่ โดยขับ เคลื่ อ นงาน
ส่งเสริ มเกษตรอิ นทรี ย์สู ่สากล ซึ่ งยโสธรถือ ว ่าเป็ นแหล่งผลิ ตเกษตรอิน ทรี ย์ที่ใ หญ่ที่สุ ดในประเทศ
ไทย
ส.ป.ก. ยโสธร ในฐานะหน่วยงานที่ทาหน้ าที่ ขบั เคลื่ อนนโยบายไปสู ก่ ารปฏิบัติมแี ผนงาน
ในการสนั บสนุ น การพัฒ นากลุ ม่ เกษตรกรโดยใช้กระบวนการวิส าหกิจชุมชน พร้อ มทั้งขับเคลื่อ น
งานพัฒ นาเกษตรอิน ทรี ย์ ใ นพื้ น ที่ ส่งเสริ มการรวมกลุ ม่ เกษตรกร เพื่ อ สร้ างมูลค่า เพิ่ มให้ กบั กลุ ม่
ผูผ้ ลิ ตมันส าปะหยัง พร้อมทั้ง วางแผนต่อยอดการผลิตเพื่อ เชื่อ มโยงเครื อ ข่ายธุ ร กิจในแนวราบ เพื่ อ
เป็ นฐาน การผลิ ตเกษตรอิ น ทรี ย์ ไ มว่ า่ จะเป็ น พื ช หรื อ สั ตว์อ ย่า งครบวงจรและยัง่ ยื น เพื่ อ สร้ า ง
ทางเลือกทางรอดให้กบั เกษตรกรผู ้ปลูก มัน สาปะหลังและตระหนักถึงพิษภัย ของการ ทาเกษตรเคมี
4. กษ ะ ครงการ เป็ นโครงการต่อเนื่ อง วิจยั และพัฒนาการผลิตมันสาปะหลังแบบอิน ทรี ย์
5. ว ุประ งค
วัตถุ ประสงค์ห ลัก คือ เพื่อ ศึกษาความเป็ น ไปได้ใ นการผลิตมันส าปะหลังในระบบอิน ทรี ย์
โดยใช้ระบบกลุม่ ขับเคลื่อนงาน
วัตถุประสงค์รอง
• เปรี ยบเทียบผลผลิตมันสาปะหลังในการใช้ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์
• เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิตมันสาปะหลังในระบบอินทรี ย์
6 ก ุ ม ปา มาย
• เกษตรกรกลุม่ รักษ์แ ม ่ธรณี จานวน 10 ราย
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• แปลงทดลองจานวน 1 ไร่
• แปลงนาร่อง 10 ไร่ รายละ 1 ไร่อย่างต่า
7 รูป

การดา นินงาน
• แปลงทดลอง เพื่อเปรี ยบเทียบการใช้ปุ๋ยอินทรี ย์ชนิ ดต่างๆ
• แปลงมันสาปะหลังอินทรี ย์นาร่อง เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิต
• ฝึ กอบรมความรู ้ เ รื่ อ งมาตรฐานอิ น ทรี ย์ พร้ อ มกับหาแนวทางพั ฒ น าระบบควบคุ ม
ภายในโดยกลุม่

8. ระยะ ว า นการดา นินงาน ระยะเวลาในการดาเนิ นงาน 1 ปี
9. การดา นินงาน
กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.จัดเวทีระดมความคิ ดเห็ น
2.ออกแบบการทดลองโดย
การมีสว่ นร่วม
3.สร้างกลุม่ เครื อข่าย
4.เพิ่มความรู ้ความสามารถ
เรื่ องการผลิตมันสาปะหลัง
ระบบอินทรี ย์
5.เตรี ยมแปลงทดลอง
6.สรรหาพื้นที่นาร่อง
7.เริ่ มแปลงทดลอง/นาร่อง
- เตรี ยมแปลง
- เตรี ยมปุ๋ ยสู ตรต่างๆ
- เตรี ยมท่อนพันธุ์
กิจกรรม
- ปลูกตามระบบที่วางไว้
- ปฏิบตั ิตามแผนทดลอง
8.เก็บข้อมูล
9.ร่วมกันวิเคราะห์ ขอ้ มูล

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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10.จัดทาคูม่ อื การผลิต
หมายเหตุ ต้องมีการจดบันทึกพร้ อ มกับสรุ ปบทเรี ยนทุก ครั้ง
10. ง ประมา ดา นินการ
ประมาณการงบประมาณดาเนิ นงานโครงการฯ ทั้งสิ้ น 45,000 บาท ประกอบไปด้วย
• แปลงทดลอง และแปลงนาร่อง
30,000 บาท
• งบประมาณดาเนิ นการ
10,000 บาท
• งบอบรมเกษตรกร
5,000 บาท
11. ผ ทีค่ าดวา ะ ดร
• คูม่ อื แนวทางการปลูก มันสาปะหลังในระบบอินทรี ย์
• เกษตรกรมีความรู ้เรื่ องการผลิ ตในระบบอินทรี ย์
• ระบบควบคุมภายใน
**************************************************
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1 ช่ ครงการ การส่งเสริ มการทานาเพื่อคัดเมล็ ดพันธุ์ ขา้ วบ้านโพธิ์ ศรี สาราญ ตาบลโพธิ์ ศรี สาราญ
อาเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
2 นวยงานร ผิดช
2 1 นวยงาน ก สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุ ดรธานี
2.2 นวยงาน น นุน
2.2.1 ศูนย์วจิ ยั ข้าวอุดรธานี
2.2.2 กลุม่ เกษตรกรโรงเรี ยนชาวนาบ้านบ่อปั ทม์ อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
2.2.3 สถานี พฒั นาที่ดินอุดรธานี
3 ว นา ครงการ/ค ะผูดา นินการ
นางสาววนารัตน์ คากล่อมใจ
4

กการ ะ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชานาญการ

ุผ

วิถีชี วติ ของคนไทยผู กพัน เกี่ยวข้องและมีววิ ฒั นาการการผลิตข้าวอย่า งต่อ เนื่ อ งมายาวนาน
แต่เ ดิมเราปลูก ข้า วเพื่ อบริ โ ภค วิธี การต่า งๆ จึงเป็ น วิธีก ารที่อ ยูร่ ว่ มได้ก บั ธรรมชาติ ความรู ้ก ็เกิดจาก
ประสบการณ์ ที่สั่ ง สมกัน มาเป็ นมรดกตกทอด มีก ารใช้แ รงงานสั ตว์ เก็บเกี่ยวนวดด้วยเครื่ อ งมือ
พื้น บ้า น ใช้มูลสั ตว์เป็ นปุ๋ ย กาจัดศัตรู พืช และวัช พืช โดยการถอนหรื อ ใช้สมุนไพร ใช้คราด ไถ มีด
พร้า จอบ เคีย ว เป็ น เครื่ องมือ การทานาก็ต้องพึ่ งพาธรรมชาติ คนในสัง คมเกษตรจึงให้ความส าคัญ
และเคารพธรรมชาติ ทาให้ มพี ิธีก รรมและความเชื่ อมากมายในทุก ขั้นตอนของกระบวนการผลิ ตข้า ว
คนไทยนั บแต่อดี ตมุงปลู
่ ก ข้าวเพื่ อบริ โภคเป็ นหลัก เหลื อเก็บในยุ ้ง ฉางก็จะน าไปแลกเปลี่ย นกับ
ปั จจัย อื่น ๆ ที่จาเป็ น เช น่ เสื้ อผ้า ยารั กษาโรค หรื อ อาหารประเภทอื่ นๆ แต่ไมน่ ิ ยมขายข้าว เพราะคน
ไทยเชื่ อวา่ ข้าวเป็ น สิ่ งที่ มบี ุ ญคุณ มีจิตวิญญาณ มีพ ระแมโ่ พสพประจาอยู ่ ข้าวจึง เป็ น อาหารในการ
บริ โ ภคเท่า นั้ น ไมใ่ ช พ่ ื ช เศรษฐกิจต่อ มาไทยได้รั บวัฒ นธรรมจากหลากหลายประเทศทาให้ ข้า ว
เปลี่ ยนเป้ าหมายเป็ น การค้าขายมากขึ้ น จนปั จจุบันเราอยู ใ่ นยุคที่มีการทานาหลายครั้ง ได้ในรอบปี
ทาให้ ชาวนาส่วนใหญ่มงท
ุ ่ านาเพื่ อขายข้าวเป็ นหลัก โดยใช้เทคโนโลยี สมัยใหม ่มากขึ้น เชน่ การใช้
เครื่ อ งจักรกลเตรี ย มดิ น ใช้ปุ๋ยเคมีบารุ ง ตั้งแต่ต้น กล้า การใช้ส ารเคมีแ ละเครื่ อ งจัก รในการก าจัด
ศัตรู พื ช และวัช พื ช ปลู ก ข้าวพัน ธุ์ ผ สม ทดน้ าด้วยระบบชลประทานสมัย ใหม ่ แน่น อนว ่าแต่ล ะ
วิธี การย่อมต้องมีท้ งั ข้อ ดีแ ละข้อเสี ย แตกต่า งกันไป หากแต่สิ่ งส าคัญ ที่สุ ดที่เทคโนโลยี ไมส่ ามารถ
สร้างสรรค์ข้ นึ ได้กค็ ือ จิตวิญญาณของคนที่มีตอ่ ข้าวนัน่ เอง
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จากการที่ เกษตรกรไทยปรั บเปลี่ ยนการผลิตมาเพื่ อขายมากขึ้ นและใช้เทคโนโลยีก ารผลิ ต
สมัยใหม ่มากขึ้ น ทาให้ช าวนาไทยกาลัง ประสบปั ญหาด้านการผลิต คื อ ต้น ทุน การผลิตสู งในขณะที่
ราคาผลผลิตตกต่ า ทาให้ เกษตรกรได้รั บผลตอบแทนจากการทานาเพี ยงเล็ กน้ อ ยภายหลัง จากหั ก
ต้นทุ นการผลิตซึ่งยังไมร่ วมค่าแรงและผลตอบแทนในการใช้ที่ดิน ของตนเอง การที่ ตน้ ทุ นการผลิ ต
สู ง มีส าเหตุ ห ลัก มาจากวิถีก ารผลิตสมัยใหม ่ที่ เน้ น การพึ่ งพิ ง ปั จจัย การผลิ ตภายนอกมาก นั บตั้ง แต่
เมล็ดพัน ธุ์ ปุ๋ ย ยา และสารเคมีทางการเกษตรอื่น ๆ เครื่ องจักรกลทางการเกษตร และน้ ามัน เชื้อ เพลิ ง
ซึ่งล้วนเป็ น ต้นทุ นที่ส าคัญและอยูน่ อกเหนื อ การควบคุมของชาวนา ถ้า เกษตรกรรายใดเชา่ ที่น าก็จะ
มีตน้ ทุ นเพิ่ มขึ้น การทานาในหลายพื้นที่ ได้น าเครื่ องจัก รกลมาใช้ในแทบทุ กขั้น ตอนการผลิตเพราะ
ขาดแรงงานทางการเกษตร ต้นทุนค่าเชา่ เครื่ องจักรกลและค่าน้ า มันก็ยิ่ งเพิ่มสู งขึ้น นอกจากนี้ ระบบ
เกษตรต้องพึ่ง พิง สภาพดิ นฟ้ า อากาศและธรรมชาติ อย่า งมากทาให้ มคี วามเสี่ ยงสู งต่อภาวะขาดทุ น
เมือ่ เกิดภัยธรรมชาติ ทางออกที่จะที่ช าวนาไทยต้อ งทา คือ การลดต้ นทุ นการผลิ ต การเพิ่ มผลผลิ ตต่อ
ไร่ และการผลิตข้าวให้มคี ณุ ภาพให้ได้
เกษตรกรบ้านโพธิ์ ศรี ส าราญ ตาบลโพธิ์ ศ รี ส าราญ จังหวัดอุ ดรธานี ซึ่ งได้รั บการคัดเลื อ ก
จากส านักงานการปฏิ รูปที่ดินจัง หวัดอุ ดรธานี เข้า ร่วมโครงการ Smart farmer ในปี ง บประมาณ 2558
เกษตรกรในพื้ น ที่ มีก ารปลูก อ้อ ย ข้า ว มัน ส าปะหลัง เป็ นพื ช ห ลัก จากการสอบถามปั ญ หาของ
เกษตรกรพบวา่ เกษตรกรมีปัญหา ดินไม ่อุดมสมบูรณ์ เนื่ อ งจากการใส่ปุ๋ยเคมีมาก ขาดเงิ น ทุนในการ
ประกอบอาชี พ ต้น ทุ น การผลิ ตสู ง ขาดแหล่ง น้ าใน การทาการเกษตร ขาดแรงงานใน การท า
การเกษตร ต้องอาศัยน้ าฝนอย่า งเดี ยว พัน ธุ์ พื ช ไม ่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะข้าวคื อมีขา้ วปนมากและ
ต้อ งซื้ อ เมล็ ดพัน ธุ์ ข้า ว (3 ปี เปลี่ ย นพัน ธุ์ ขา้ ว1 ครั้ง เกษตรกรบางรายต้อ งซื้ อ พัน ธุ์ ข้า วทุก ปี ) ทาง
ลาเลี ยงผลผลิตไมด่ ี ส่งผลให้ เกษตรกรละทิ้ งที่ ดิน หรื อ ขายที่ ดิน แต่ปัญหาที่เ กษตรกรต้อ งการให้
ชว่ ยเหลื อมากที่ สุดคือเรื่ องพัน ธุ์ ขา้ วไมไ่ ด้มาตรฐาน และการปรับปรุ งบารุ ง ดินเพื่อ ให้ไ ด้ผ ลผลิ ตต่อ
ไร่เพิ่มมากขึ้ น จึง เป็ นข้อสรุ ปในการทาโครงการส่งเสริ มการทานาเพื่อคัดเมล็ ดพัน ธุ์ ขา้ วบ้านโพธิ์ ศ รี
สาราญตาบลโพธิ์ ศรี ส าราญ อาเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ซ่ งึ จะเป็ นการลดต้น ทุนการผลิตใน
เรื่ องเมล็ดพันธุ์ ขา้ ว การใช้ปุ๋ยเคมี และได้ผลผลิตข้าวที่มีคณุ ภาพ ในปริ มาณที่เพิ่มขึ้น
5 ว ุประ งค
1. เพื่อให้เกษตรกรมีความรู ้ในเรื่ องกระบวนการคัดเมล็ ดพันธุ์ ขา้ ว
2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถปลูกและคัดเมล็ ดพันธุ์ ขา้ วไว้ใช้เอง
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3. เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ ยเพื่อ ปรับปรุ ง บารุ งดินได้
6

านทีด่ า นินการ
หมู ่ 1 บ้านโพธิ์ ศรี สาราญ ตาบลโพธิ์ ศรี สาราญ อาเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

7. ปา มาย
เกษตรกรกลุม่ SMART FARMERในปี งบประมาณ 2558บ้านโพธิ์ ศ รี ส าราญ ตาบลโพธิ์ ศ รี
สาราญ อาเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี จานวน 20 ราย
8 วิ ีดา นินการ
1. ประสานงานในพื้ น ที่ เพื่ อ คัดเลือ กกลุม่ เป้ า หมาย การทาเวที เพื่ อ วิเคราะห์ ปัญ หาของ
เกษตรกรในชุมชน
2. ศึกษาบริ บทพื้นที่ สภาพทัว่ ไป เศรษฐกิจ และสังคม
3.การอบรมให้ความรู ้แก ่เกษตรกรโดยการบรรยาย สาธิ ต ฝึ กปฏิบตั ิ การทาแปลงสาธิ ต เนื้ อที่ 2 งาน
3.1 องค์ความรู ้เรื่ องข้าว การคัดเมล็ดพันธุ์ ขา้ ว
3.2 ความรู ้เรื่ องการปรับปรุ งบารุ ง ดิน การทาปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยชีวภาพปุ๋ ยพืชสด
3.3 การสาธิ ตและปฏิบัติ การทาปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยชีวภาพการไถกลบตอซัง การไถกลบ
ปุ๋ ยพืชสด
3.4 การทาแปลงสาธิ ตเนื้ อที่ 2 งาน เพื่ อ คัดเมล็ ดพั น ธุ์ ข้าว โดยการปั ก ดา
ต้นเดียว
การตกกล้าเป็ นรวง
4. การติดตามและประเมินผลโครงการ
9. ระยะ ว าดา นินการ
14 เดือน เริ่ ม พฤศจิกายน 2557 ถึง ธันวาคม 2558
10 ผนการดา นินงาน
กิ กรรม
1. ศึกษา
บริ บทพื้นที่
สภาพทัว่ ไป

ศ 2557
ย ค มค ก

ศ 2558
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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เศรษฐกิจ
และสังคม
2. การอบรม
ให้ความรู ้
แก ่เกษตรกร
2.1 องค์
ความรู ้เรื่ อง
ข้าว การคัด
เมล็ดพันธุ์
ข้าว
2.2 ความรู ้
เรื่ องการ
ปรับปรุ ง
บารุ ง ดิน
2.3 การ
สาธิ ตและฝึ
ปฏิบตั ิการ
ทาปุ๋ ย
2.4 การทา
แปลงสาธิ ต
3. ติดตาม
และ
ประเมินผล
โครงการ
11 วชีวด
1.เกษตรกรร้อยละ 70 ที่ผา่ นการอบรมสามารถคัดเมล็ ดพันธุ์ ขา้ วไว้ใช้เอง
2. เกษตรกรร้อยละ 70 ที่ผา่ นการอบรมสามารถทาปุ๋ ยใช้เองได้
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12 ง ประมา
งบประมาณทั้งสิ้ น 57,000 บาท
หลักสู ตร

ผูเ้ ข้า
เครื่ องดื่ม
รับ จานวน
วัสดุ ค่าตอบแทน
ค่าอาหาร อาหาร
การ วัน/รุ น่
ฝึ กอบรม วิทยากร
ว ่าง
อบรม

1.องค์ความรู ้
20
เรื่ องข้าว การคัด
20
เมล็ดพันธุ์ ขา้ ว
2. ความรู ้เรื่ องการ
2020
ปรับปรุ งบารุ งดิน
3. การปฏิบตั ิการทา
20
ปุ๋ ย
4 . ก า ร ท าแ ป ล ง
2020
สาธิ ต
5.ค่าเบี้ยเลี้ยง
เจ้าหน้าที่
6. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
รวมทง ิ น

รวมทั้งสิ้ น

1/1

2,400

1,000

1,000

3,600

8,000

1/1

2,400

1,000

1,000

3,600

8,000

1/1

2,400

1,000

6,000

3,600

13,000

1/1

2,400

1,000

2,000

3,600

9,000
9,000

9,600

4,000

10,000

14,400

10,000
57,000

13 ผ ทีค่ าดวา ะ ดร
1. เกษตรกรมีความรู ้ ความเข้า ใจในเรื่ อ งการคัดเมล็ ดพัน ธุ์ ข้า วและการทาปุ๋ ยห มัก ปุ๋ ย
ชีวภาพ
2. เกษตรกรสามารถคัดเมล็ ดพันธุ์ ขา้ วไว้ใช้เองได้
3. เกษตรกรสามารถทาปุ๋ ยไว้ใช้ในแปลงเกษตรกรรมของตนเอง
4. เกษตรกรสามารถลดต้นทุน การผลิต
**************************************************
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1. ช่ ครงการ โครงการนาร่องการส่งเสริ มเกษตรอิน ทรี ย์แ บบผสมผสานในบ่อพลาสติก (๑ งาน ๘
หมืน่ )
2. นวยงานที่ การ น นุน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นที่เกีย่ วข้อง
3 นวยงานร ผิดช สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
4. ผูร ผิดช ครงการ
กลุม่ ยุทธศาสตร์ และการปฏิ รูปที่ ดิน สานักงานการปฏิรู ปที่ ดินจังหวัดมหาสารคาม (ส.ป.ก.
มหาสารคาม)
5. ผู ดทา ครงการ
นายวิสุทธิ ศกั ดิ์ สาโรงแสง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบตั ิ การ
6.

กการ ะ ุผ
รัฐธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๘๕ (๒) กาหนดให้รั ฐดาเนิ น การกระจายการ
ถือ ครองที่ ดิน อย่า งเป็ น ธรรม และดาเนิ น การให้ เกษตรกรมีก รรมสิ ทธิ์ หรื อ สิ ทธิ ใ นที่ ดิ น เพื่ อ
ประกอบเกษตรกรรมอย่า งทัว่ ถึ ง โดยการปฏิ รูปที่ ดิน หรื อ วิธี อื่ น รวมทั้งจัดหาแหล่ง น้ าเพื่ อ ให้
เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก ่การเกษตร
พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพี ยง “...ในการพัฒ นาประเทศนั้ นจาเป็ น ต้องทา
ตามล าดับขั้น เริ่ มด้วยการสร้ างพื้ นฐาน คือ ความมีกนิ มีใช้ของประชาชนก ่อน ด้วยวิธี การที่ประหยัด
ระมัดระวัง แต่ถูก ต้อ งตามหลักวิช า เมือ่ พื้ นฐานเกิดขึ้น มัน่ คงพอควรแล้ว จึง ค่อ ยสร้ างเสริ มความ
เจริ ญขั้นสู งขึ้ นตามลาดับต่อ ไป ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เ พื่อ ป้อ งกันความ
ผิดพลาดล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จได้แน่นอนบริ บูรณ์ ...”
ประกอบกับแผนพัฒ นาการเกษตรในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559) ให้ ความสาคัญ กับการส่งเสริ มให้เกษตรกรทาการเกษตรด้วยระบบเกษตรกรรม
ยัง่ ยื น ตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง เช น่ เกษตรอิ นทรี ย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎี
ใหม ่ วนเกษตร เป็ นต้น โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย เพื่อ สร้า งความมัน่ คง ความหลากหลาย การ
พึ่งพาตนเองและสามารถเข้าถึง ด้านอาหารทุกครัวเรื อนทั้ง ในเชิงของปริ มาณ คุณ ภาพ โภชนาการ
และความปลอดภัย โดยการถ่ายทอดความรู ้ และเทคโนโลยีก ารผลิ ตผ่านเครื อ ข่า ยปราชญ์ ช าวบ้า น
เกษตรกรที่ประสบความสาเร็ จ และแหล่งความรู ้ในพื้นที่
ตลอดจนนโยบายและทิ ศทางการพัฒ นาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ สง่ เสริ มให้
เกษตรกรมีก ารประ ยุ ก ต์ ใ ช้ปรั ช ญาเศรษฐกิจพ อเพี ย ง การผลิ ต สิ น ค้า เกษตรและอาห ารที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ เสริ มสร้า งความมัน่ คงด้า นอาหารและพลังงานอย่างเหมาะสมและยัง่ ยื น สามารถ
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สร้ างมูล ค่า เพิ่ มสอดคล้อ งกับความต้อ งการของตลาดและมีมาตรฐานปลอดภัย ต่อ ผูบ้ ริ โ ภค เพื่อ มุง่
ไปสู ่เศรษฐกิจการเกษตรสี เ ขีย ว (Green Economy) ที่ มีประสิ ทธิ ภ าพและเป็ นมิตรกับสิ่ ง แวดล้อ ม
การจัดสรรทรัพ ยากรการผลิตทางการเกษตรและโครงสร้า งพื้ นฐานการเกษตร อย่า งพอเพีย ง และ
สอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาภาคการเกษตรของจัง หวัดมหาสารคาม รวมทั้ง ส่ง เสริ มให้ มี
การวิจัย และพั ฒ น า (Research and Development) และถ่า ยทอดเทคโน โลยี ด้า นการเกษตรที่
เหมาะสมแก ่เกษตรกร
พื้ น ที่ เ ขตปฏิ รู ปที่ ดิน จัง หวัดมห าสารคามเป็ นพื้ น ที่ ที่มีความแห้ ง แ ล้ง และ อยูน่ อกเขต
โครงการชลประทาน เกษตรกรบางรายไม ่มีสระน้ าประจาไร่นา หรื อมีส ระแต่น้ าในสระไม ่เพี ยงพอ
ต่อ การทาเกษตร ส่งผลให้เ กษตรกรขาดรายได้ในชว่ งหลังฤดูก ารเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่ง เป็ นสาเหตุ
สาคัญอี กประการที่ ทาให้เกษตรกรต้องเผชิ ญกับปั ญ หาความยากจนและหนี้ สิน การอพยพ แรงงาน
เข้าสู ่เ มือ งใหญ่ ดัง นั้ น การเพิ่ มศักยภาพด้าน การผลิ ต การส่ง เสริ มและสนั บสนุ น ให้ เกษตรกร
สามารถเอาชนะข้อจากัดด้านความแห้งแล้ง โดยการประยุ กต์ใ ช้วสั ดุ อุปกรณ์ ที่เหมาะสม ต้นทุ นต่ า
และสามารถบริ ห ารจัดการน้ าได้ ประกอบกับการพัฒ นาองค์ ความรู ้ ใ หม ่ๆ ก็จะสามารถช ว่ ยให้
เกษตรกรทาการเกษตรได้ตลอดทั้งปี เป็ นการช ว่ ยลดรายจ่า ยและเพิ่ มรายได้ใ ห้ ก บั ครั วเรื อน ลด
ปั ญ หาการอพยพแรงงาน เกษตรกรมีคณุ ภาพชีวิตที่ ดีข้ นึ เกิดการเรี ยนรู ้แ ละพึ่ งพาตนเองได้อ ย่า ง
ยัง่ ยืน
7. ว ุประ งค
1. เพื่อให้เกษตรกรมีแปลงทาการเกษตรอินทรี ย์แ บบผสมผสานได้ตลอดทั้งปี
2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายและมีรายได้เพิ่ มขึ้นจากการทาเกษตรในบ่อพลาสติ ก
3. เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของเกษตรกรในรู ปแบบนัก วิจยั ชาวบ้าน
8. ปา มาย
เกษตรกรกลุม่ แม ่ค้า ตลาดสี เ ขียวและผูผ้ ลิตสิ นค้าส่ง ตลาดสี เขี ยว จานวน 10 ราย
9. วิ ีดา นินการ
1. ประชาสั มพั น ธ์ / ชี้ แ จงโครงการฯ คุณ สมบัติ เงื่ อ น ไข ห ลัก เกณฑ์ ตลอดจน วิธี ก าร
ดาเนิ นงานตามโครงการฯ
2. อบรมให้ความรู ้ รู ปแบบการจัดทา วิธีการบริ หารจัดการ
3. สนับสนุ นวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทาแปลง (บ่อพลาสติก)
4. เกษตรกรจดบัน ทึกข้อมูล (ต้น ทุน การเจริ ญเติบโต สถิ ติการใช้น้ า รายรับ -รายจ่า ย ฯลฯ)
ตลอดจนปั ญหาอุปสรรคต่างๆ
10. ระยะ ว าดา นินการ
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ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
11. ง ประมา 57,800 - าท
11.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็ นเงิ น 49,700.- บาท ดังนี้
ลาดับ
รายการ
หน่วย จานวน
นับ
1
2
3

แผ่นพลาสติก
ผ้ามุง้ ไนล่อน
ค่าไถเตรี ยมแปลง

ผืน
ม้วน
แปลง

10
36
10

ราคา
หน่วย
(บาท)
4,000.200.250.-

ราคารวม หมายเหตุ
(บาท)
40,000.7,200.2,500.-

11.2 งบดาเนิ นงาน จานวน 8,100.- บาท
11.2.1 ค่าใช้จา่ ยสาหรับการฝึ กอบรมเกษตรกร เป็ นเงิ น 5,100.- บาท โดยแบ่งเป็ น
- ค่าตอบแทนวิทยากร ( 6 ชัว่ โมงๆ 600.- บาท) เป็ นเงิ น 3,600.- บาท
- ค่าอาหารและอาหารว ่าง (150.- บาท x 10 ราย) เป็ นเงิ น 1,500.- บาท
- ค่าสถานที่จดั อบรม ครั้งละ 1,000.- บาท
11.2.2 ค่าใช้จา่ ยในประสานติดตามการดาเนิ นงาน เป็ นเงิ น 3,000.- บาท
12. การประ มินผ
1. ส ารวจความพึ งพ อใจของผู ้เข้า ร่วมโครงการ เพื่ อ ประเมิน ผลการดาเนิ น งาน ปั ญ ห า
อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะจากเกษตรกร
2. เจ้าหน้ าที่ ออกติดตามเก็บข้อมูลผลการดาเนิ น งานของผู ้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้ขอ้ มูล
การบัน ทึ กของเกษตรกรประกอบ อย่างน้ อยเดื อ นละ 1 ครั้ง เพื่อ ติ ดตามความคืบหน้ าและการใช้
ประโยชน์ จริ ง ข้อมูลด้านรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
3. รายงานผลการดาเนิ นงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบเป็ นประจาทุกเดื อน
13. ผ ประ ยชนทีค่ าดวา ะ ดร
1. เกษตรกรมีรายได้จากการทาการเกษตรอินทรี ย์ตลอดทั้ง ปี
2. ผลผลิตของเกษตรกรได้รั บรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ (มกท.)
3. เกษตรกรมีคณุ ภาพชีวติ ที่ดีข้ นึ ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการสิ นค้าเพิ่ มมากขึ้ นจากการบริ โภค
พืชผักปลอดภัย
4. เกษตรกรสามารถน้ าความรู ้ไ ปต่อยอดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิ ตของตนเอง และขยาย
ผลสู เ่ กษตรในพื้นที่ได้
**************************************************
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1. ช่ ครงการ เลี้ยงหมูหลุมเพื่อเป็ นทางเลือกในการทาการเกษตรแบบผสมผสานร่วมกับการ
ปลูกยางพารา
และปาล์มน้ ามัน
2. นวยงานร ผิดช
หน่วยงานหลัก : สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง
หน่วยงานสนับสนุ น : สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดตรัง
: สานักงานสหกรณ์จงั หวัดตรัง
: สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง
3. ว นา ครงการ/ค ะผูดา นินการ
1. นายนิ กร ไพริ น นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชานาญการ
2. ผูอ้ านวยการกลุม่ ยุทธศาสตร์ และการปฏิรู ปที่ ดิน
3. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง
4.

ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึ กษาโครงการ

กการ ะ ุผ
ปั ญ หาวิก ฤติ ราคาพืช ผลทางการเกษตรส่งผลกระทบต่อความเป็ นอยู ข่ องเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดตรังอย่างกว้างขวาง เนื่ องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ทาการเกษตรแบบเชิ งเดี่ย ว เช น่
ปลู ก ยางพารา ปาล์ มน้ ามัน เป็ นหลัก ไมม่ ีการทาเกษตรแบบผสมผสานเมื่อ ลดความเสี่ ย งในการ
ประกอบอาชี พเมือ่ ประสบปั ญหาราคาผลผลิ ตยางพารา ปาล์มน้ ามัน ตกต่าดัง ที่เป็ นอยู ท่ ุกวันนี้ ทาให้
เกษตรกรมีรายได้ไม ่เพี ยงพอต่อรายจ่า ย ประกอบกับเกษตรกรยัง ต้องซื้อปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ มาใช้ใ น
สวนยางพารา สวนปาล์ มน้ า มัน ทาให้ มตี ้น ทุน การผลิ ตเพิ่ มขึ้ น จากการไปพูดคุย ทาเวทีช ุมชนกับ
กลุม่ เกษตรกรส่วนหนึ่ งต้อ งการหาแนวทางการประกอบอาชี พด้านเกษตรใหมๆ่ เพื่ อมาเพิ่ มเติ มลง
ไป ในสวนยางพารา สวนปาล์ มน้ ามัน ในลักษณะของการทาเกษตรแบบผสมผสาน การเลี้ ยงหมู
หลุมจึ งเป็ น ทางเลือกหนึ่ ง ในการจะช ว่ ยลดต้นทุ นการผลิ ตในเรื่ องการใช้ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์ ปุ๋ ยคอก ในการ
ทาสวนยางพารา สวนปาล์มน้ า มัน ได้ และเป็ นการเพิม่ รายได้ให้ แก เ่ กษตรกรผูเ้ ลี้ ยงได้อี กทางหนึ่ ง
ด้วย โดยในอดี ตที่ ผา่ นมาในชุมชนมีเกษตรกรหลายรายไมเ่ คยเลี้ ย งหมูมาก อ่ นแต่เป็ นกา รลี้ ย ง
แบบเดิมคือ ซื้ ออาหารส าเร็ จรู ปมาเลี้ย ง ประสบปั ญ หาอาหารหมูราคาแพง ขาดทุ น มีก ลิ่ นรบกวน
ชุมชน ทัง้ ที่ในพื้ นที่ จงั หวัดตรั งมีการบริ โภคเนื้ อหมูก นั อย่างเป็ นล่ าเป็ นสั น มีอาหารที่ทาจากหมูที่
ขึ้นชื่อคือ หมูยา่ งเมืองตรัง
ปริ มาณการเลี้ ยงหมูในพื้ นที่ ไมเ่ พี ยงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค ต้อ งน าเข้าหมูเป็ น
และเนื้ อหมูมาจากจังหวัดใกล้เคี ยงซึ่ง การเลี้ ยงหมูหลุมจะเป็ น ในลักษณะของการเลี้ยงโดยใช้อาหาร
สาเร็ จรู ปผสมกับหยวกหมักหรื อ พื ชผักสี เขี ยวต่า งๆ หมัก ซึ่ งจะลดอาหารส าเร็ จรู ปจะได้ประมาณ
40 % ไม ม่ ีก ลิ่ น รบกวน ได้ข้ ี ห มูเป็ นปุ๋ ยใช้ใ นสวนยางพารา สวนปาล์ มน้ ามัน ปลู ก พื ช ผัก ไม ่
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ก ่อให้เ กิดปั ญ หาต่อ สิ่ ง แวดล้อ ม ประกอบกันขณะนี้ นโยบายภาครัฐต้องการให้ เกษตรกรลดต้น ทุ น
การผลิตโดยเฉพาะด้านการใช้ปุ๋ยเคมี ให้เ กษตรกรทาการเกษตรแบบมีหลักประกัน ด้านความเสี่ ย ง
จากการทาเกษตรเชิ งเดี่ย ว ตระหนั ก ถึง การทาเกษตรแบบยัง่ ยืน คานึ ง ถึง สิ่ ง แวดล้อ ม การเลี้ ยงหมู
หลุมผสมผสานไปกับการทาสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ ามัน จึง น่าจะเป็ นทางเลือ กอีก ทางหนึ่ ง
ให้แก ่เกษตรกรในการประกอบอาชีพการเกษตรในสถานการณ์ปัจจุ บนั ได้
5. ว ุประ งค ง ครงการ
1. เพื่ อ เป็ น ทางเลื อ กใ นการประกอบอาชี พ เกษตรกรรมให้ แ ก เ่ กษตรกรแทน การท า
การเกษตรแบบเชิงเดี่ยว ในรู ปแบบการทาปศุสัตว์รว่ มกับการปลู กยางพารา และปาล์มน้ ามัน
2. เพื่อผลิตปุ๋ ยชีวภาพใช้แทนปุ๋ ยเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิต
3. เพื่ อ เป็ นการพั ฒ น าอาชี พ การเลี้ ย งห มูไ ปสู ่ ก ารเลี้ ยง แบบยั่ ง ยื น และ เป็ น มิต รกับ
สิ่ งแวดล้อม ผูบ้ ริ โภคได้บริ โภคเนื้ อหมูที่ปลอดภัย ต่อ สุ ขภาพ
6.

านทีด่ า นินการ
พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน หมูที่ ่ 6 ตาบลนาโต๊ะหมิง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง

7. ปา มาย
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน หมูที่ ่ 6 ตาบลนาโต๊ะหมิง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง จานวน 8 ราย
8. วิ ีดา นินการ
1. จัดทาเวทีชมุ ชนเพื่อวิเคราะห์ ขอ้ มูลศัก ยภาพ หาปั ญหาจุดแข็ง จุดอ่อน
2. รับสมัครเกษตรกรผูส้ นใจและจัดตั้งกลุ ม่
3. นาเกษตรกรศึ กษาความต้องการของตลาดการบริ โภคเนื้ อหมู เพื่อ จะได้ร ่างแผนรู ปแบบ
การผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดในระดับท้องถิน่
4. จัดทาแผนธุ รกิจของกลุ ม่
5. ฝึ กอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแ ละฝึ ก ปฏิ บตั ิ
6. สนับสนุ นพันธุ์ สุกร (ลูกสุ กรอย่านม) และอาหารสาเร็ จรู ปในระยะปรับตัว 1 เดือน
7. ติดตามผล ประเมินผล สรุ ปผลการดาเนิ นงาน
9. ระยะ ว าดา นินการ
ระยะเวลาในการดาเนิ นการประมาณ 6 เดือ น นับตั้งแต่ได้รั บอนุ มตั ิโครงการฯ (เดือนกุมภา
พันธุ์ 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม 2558)
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10. ผนการดา นินการ
ระยะ ว า

มาย
ุ

กิ กรรม
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

1. จัดทาเวทีชมุ ชนเพื่อ วิเคราะห์ ข้อมูล ศักยภาพ
หาปั ญหาจุดแข็ง จุดอ่อน
2. รับสมัครเกษตรกรผูส้ นใจและจัดตั้งกลุ ม่
3. น าเกษตรกรศึ ก ษาความต้อ งการของตลาด
การบริ โ ภคเนื้ อ หมู เพื่ อจะได้ร ่างแผนรู ปแบบ
การผลิตให้ตรงกับความต้อ งการของตลาดใน
ระดับท้องถิน่
4. ฝึ กอบรมถ่า ยทอดเทคโนโลยี ก ารเลี้ ย งห มู
และน าเกษตรกรศึก ษาดู งานและจัดทาปฏิ ทิน
การผลิตของเกษตรกรเพื่อใช้ติดตามงาน
5. สนับสนุ นพันธุ์ สุก รและอาหารส าเร็ จรู ปใน
ระยะปรับตัว
๖. ดาเนิ นการเลี้ยงหมูหลุม
๗. ติ ดตามผลตามปฏิ ทิน การปฏิ บัติก ิจกรรม
การผลิต
๘. จัดทารายงานสรุ ปผลการดาเนิ นโครงการ
11. ง ประมา ครงการ
จากสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
12.ผ ทีค่ าดวา ะ ดร
1. เกษตรกรมี ทางเลื อ กในการประกอบอาชี พ เกษตรกรรมในรู ป แบบการท าปศุ สั ต ว์
ผสมผสานกับการปลู กยางพารา ปาล์มน้ ามัน เพื่อลดความเสี่ ยงแทนการทาเกษตรแบบเชิงเดี่ยว
2. ได้ปุ๋ยชี วภาพไว้ใ ช้ใ นสวนยางพารา สวนปาล์มน้ า มัน เป็ น การลดต้นทุ น การผลิต และ
เป็ นการทาเกษตรในแนวทางที่ยงั่ ยืน เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อ ม
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3. ผูบ้ ริ โภคได้บริ โภคเนื้ อหมูที่ปลอดภัยต่อสุ ขภาพ
1. ครงการ กระบวนการผลิตข้าวไร่ในแปลงเพาะปลูก ที่ มกี ารจัดการน้ าด้วยระบบการให้น้ าแบบ
พ ่น ฝอยเพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ภ ายใต้ โ ครง การฝึ กอบรมห ลั ก สู ต รการพั ฒ น าผู ้น าการ
เปลี่ยนแปลง
ในการส่งเสริ มเกษตรกรสู ก่ ารพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2 นวยงานร ผิดช
2.1 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
2.2 หน่วยงานสนับสนุ น
1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณ ทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์
2. กลุม่ เกษตรกรผูป้ ลูก ข้าวไร่ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
3 ว นา ครงการ/ค ะผูดา นินการ
นางรัชดา เพชรรัตน์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชานาญการ
สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
4

กการ ะ ุผ
ยุทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 2559) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ ความเข้มแข็งภาคเกษตรความมัน่ คงของอาหารและพลัง งานโดย
ให้ ความส าคัญ กับการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติ ที่เ ป็ น ฐานการผลิตภาคเกษตรให้ เข้มแข็ ง และ
สามารถใช้ประโยชน์ ไ ด้อ ย่างยัง่ ยืน พัฒนาพันธุ์ พืช พันธุ์ สัตว์ เทคโนโลยีก ารเกษตรที่ เหมาะสม
ส่ง เสริ มการสร้ างมูล ค่าเพิ่ มสิ น ค้าเกษตร อาหารและพลังงานบนพื้ น ฐานภูมิปัญ ญาท้อ งถิ่น และ
ความรู ้ ส ร้า งสรรค์ การสร้ า งความมั่น คงทางอาชี พ และ รายได้ของเกษตรกรตามห ลัก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพี ยง ทั้งยังให้ ความสาคัญกับการสร้างความมัน่ คงด้านอาหารและพลัง งานชีวภาพใน
ระดับครั วเรื อน ชุมชนและประเทศ เพื่ อสร้างภูมคิ มุ้ กันให้ภาคเกษตรสามารถพึ่งตนเองได้แ ละเผชิ ญ
กับปั จจัยเสี่ ยงต่างๆได้ จากยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวทาให้ ส ถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เห็ นความส าคัญ ของความมัน่ คงของอาหาร จึ งร่วมกับ สานักงานปฏิรู ป
ที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) กรมการข้าวศูน ย์วิจยั ข้า วนครศรี ธ รรมราช เครื อ ข่า ยรั กษ์ ละแม
และเกษตรกรผู ้ปลู กข้า วไร่ในเขตปฏิ รูปที่ ดิน จัง หวัดชุมพร ได้ร ่วมกัน มือ กัน เพื่ อ จัดทาโครงการ
พัฒ นาความมัน่ คงด้านอาหาร : การมีส ่วนร่วมของเกษตรกรในการคัดเลือกพัน ธุ์ แ ละใช้ประโยชน์
จากข้าวไร่พื้น เมืองในเขตปฏิ รูปที่ ดิน จังหวัดชุมพร เป็ น โครงการบูรณาการที่พ ัฒนาต่อเนื่ องมาจาก
การศึก ษาวิจัยข้า วไร่ในพื้ นที่ ภาคใต้ตอนบน ที่ เริ่ มต้น จาก พ.ศ. 2543-2544 ที่มีการสารวจ รวบรวม
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พัน ธุ์ ข้าวไร่พื้ น เมือ งและเก็บรั ก ษาพัน ธุ์ ใ ห้ มีความบริ สุ ทธิ์ ของพัน ธุ์ มาอย่า งต่อ เนื่ อ ง และขยาย
ผลงานวิจยั สู ่ชมุ ชน โดยการจัดการความรู ้สู ่ธนาคารอาหารท้องถิ่น การดาเนิ น โครงการรวบรวม
พัน ธุ์ แ ละวิจยั เมล็ ดพัน ธุ์ พื ช : เพื่ อ การผลิตที่ ยงั่ ยื น และได้ขยายผลไปสู ธ่ นาคารเมล็ ดพัน ธุ์ พื ช ให้
เกษตรกรฝากเมล็ ดพัน ธุ์ และกูย้ ื มเมล็ ดพัน ธุ์ สาหรั บการเพาะปลู กในแต่ล ะฤดูก าล การสร้า งศู น ย์
เครื อข่ายพิ พิธ ภัณฑ์ เ กษตรเฉลิมพระเกียรติพ ระบาทสมเด็ จพระเจ้า อยู ห่ ัวภาคใต้ตอนบนขยายผล
ประเด็ นเรื่ อ งของพอ่ ในบ้านของเรา และได้นาประเด็น พันธุ กรรมพืชกับความมัน่ คงทางอาหารโดย
ใช้เรื่ องข้าวไร่เป็ น ประเด็นหลักในการขับเคลื่อ น และได้จดั เวทีเ สวนาทางวิชาการเรื่ อง“พันธุ กรรม
พื ช กับความมัน่ คงทางอาห าร”จัดค่า ยข้า วไร่ช ุมพรร่วมกับส านั ก งาน พัฒ น าวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) การส่งเสริ มการปลูกข้าวให้กบั เกษตรกรและการวิจัยเพื่ อพัฒ นาพัน ธุ์
ข้าวพันธุ์ ใ หม ่ๆ การอนุ รั กษ์พ ันธุ์ แ ละผลิ ตเมล็ดพันธุ์ แจกจ่า ยให้เ กษตรกรเพื่อให้เกษตรกรได้มีความ
มัน่ คงทางด้านอาหารในครัวเรื อนผลจากการดาเนิ น งานโครงการดัง กล่าว ทาให้เกษตรกรในเขต
ปฏิรู ปที่ ดิน มีการปลูกข้าวไร่บริ โภคในครัวเรื อนอาเภอเมือ งชุมพร 30 ครั วเรื อน อาเภอทุง่ ตะโก 20
ครัวเรื อ นและอ าเภอละแม 10 ครัวเรื อ นจากผลการดาเนิ นงานที่ ผา่ นมา 3 ปี ทาให้ก ลุม่ ผู ้ปลู กข้า วไร่
ใน เขตปฏิ รู ป ที่ ดิน ต าบลตาบลละ แม อ าเภ อละแม จัง หวัด ชุมพร มีส มาชิ ก กลุ ม่ เพิ่ มขึ้ น กลุ ่ม
เกษตรกรฯ เริ่ มให้ ความสาคัญ กับการผลิตข้า วไร่บริ โ ภคในครั วเรื อน การบริ โภคข้าวไร่ที่ปลูก ด้วย
ตนเอง ทาให้สุ ขภาพของผูบ้ ริ โ ภคดีข้ ึ น การเล่าขานและบอกต่อกันไป ทาให้ มสี มาชิก เพิ่ มขึ้ น จาก
เดิม 10 รายเป็ น 24 ราย อย่างไรก็ตามอัตราการเพิ่ มขึ้ นของสมาชิ กกลุ ม่ ฯและความเข้มแข็ งของกลุ ม่
ข้าวไร่ใ นพื้น ที่ก ็ยงั คงเป็ นเพี ยงส่วนน้อ ย เมื่อเที ยบกับจานวนเกษตรกรในชุมชน จากการได้พ บปะ
พูดคุยกับเกษตรกรผูป้ ลู กข้าวไร่ในพื้น ที่ตาบลละแม ทาให้ทราบว ่า เกษตรกรปลูกข้าวในแปลงรวม
ของเพื่ อนบ้านเป็ น สวนยางพาราเล็ ก ปาล์ มน้ ามัน เล็ก เมื่อจานวนเกษตรกรในกลุม่ มีเ พิ่มขึ้น แต่ล ะ
ครั วเรื อนมีพื้น ที่ ทาข้า วไร่ล ดลง หรื ออาจทาในพื้ น ที่ของ ตนเองในพื้น ที่ ขนาดเล็ กที่ เป็ นพื้น ที่ ว ่าง
บริ เ วณที่ อยู อ่ าศัยเท่านั้ น ส่วนพื้น ที่อื่ นๆนั้น ปลู กพื ชหลักเต็มพื้ นที่ การผลิตข้าวไร่ที่ทาในพื้ นที่ เดิ ม
ซ้ า ๆ ทาให้ เ กิดปั ญ หาโรค ศัตรู พื ช ปั ญ หาดิ น และปั ญ หาฝนทิ้ ง ช ว่ งและปริ มาณน้ าฝนที่ ล ดลง
ปริ มาณผลผลิตในปี ๒ ลดลงเมื่อ เทีย บกับปี แ รก ปริ มาณข้า วไร่ที่ได้ไมเ่ พี ยงพอกับการบริ โภคของ
สมาชิ กในครัวเรื อน จากปั ญ หาที่ เกษตรกรประสบเกษตรกรจึ งสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสร้า ง
และพัฒ นาเกษตรกรรุ น่ ใหม ่ หลักสู ตร การพัฒนาเกษตรกรอย่างยัง่ ยืน ปี งบประมาณ ๒๕๕๘ ใน
หัวข้อวิชาการจัดการดิ นและการใช้ปุ๋ยอิ น ทรี ย์คุณภาพสู งลดแทนการใช้สารเคมีในการผลิ ตข้า วไร่
วัตถุประสงค์ เพื่ อ สร้า งความรู ้ ความเข้า ใจเกี่ยวกับการวิเ คราะห์ ดิน อย่า งง่ายด้วยตนเองเกิดความรู ้
ความเข้าใจในการจัดการดินเบื้ องต้นและการลดต้นทุน การผลิตด้วยปุ๋ ยอิน ทรี ย์คุณภาพสู ง และสร้า ง
ความมัน่ คงด้านอาหาร(ข้าว)ในมิติปริ มาณและมิติคณุ ภาพให้ แก ่ครั วเรื อ นเกษตรกรเพื่อแก้ไขปั ญหา
เบื้องต้น ส่วนปั ญหาฝนทิง้ ชว่ งและปริ มาณน้ าฝนที่ลดลง ทาให้ ปริ มาณผลผลิตลดลง กลุม่ เกษตรกร
ฯได้น าเสนอว ่า ข้าวไร่บางพันธุ์ เชน่ ข้าวสามเดือ น สามารถปลูกได้หลายครั้ง ต่อปี หากมีน้ าเพี ยงพอ
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หรื อมีการวางระบบน้ าในแปลงข้าวไร่กอ็ าจสามารถปลู กข้าวไร่ได้ห ลายครั้ งและปริ มาณเพี ยงพอ
กับการบริ โภคในครัวเรื อนในพื้น ที่จากัด ซึ่ งหากดาเนิ น การได้ก ็สามารถยกระดับกระบวนการผลิ ต
ข้า วไร่ โดยใช้ ก ารจั ดการดิ น การลดต้น ทุ น การผลิ ต และการจัด การน้ าร่วมกัน เพื่ อ ให้ เ กิ ด
กระบวนการผลิตข้าวไร่ที่มปี ระสิ ทธิ ภาพและคุณภาพ ต่อไป
5 ว ุประ งค ง ครงการ
5.1 เพื่อ ให้เ กษตรกรมีความรู ้ ความเข้า ใจเกี่ยวกับระบบการให้น้ าพืช ไร่( ข้าวไร่) การจัดการ
น้ าแบบ
ประหยัดด้วยระบบการให้ น้ าแบบพน่ ฝอยเพื่ อเพิ่ มผลผลิ ตและยกระดับการผลิ ตข้า วไร่
ชุมพร
5.2 เพื่ อ ศึก ษากระบวนการผลิ ตข้า วไร่น อกฤดู ที่มีก ารจัดการน้ าด้วยระบบการให้ น้ าแบบ
พน่ ฝอย
5.3 เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บปริ มาณผลผลิ ตข้า วไร่ใ นกระบวน การผลิ ตแบบดั้ง เดิ มและ
กระบวนการ
ผลิตข้าวไร่ที่มกี ารจัดการน้ า ด้วยระบบการให้น้ าแบบพน่ ฝอย
6

านทีด่ า นินการ
ที่ทาการกลุม่ ข้าวไร่ตาบลละแม หมูที่ ่ ๑๖ ตาบลละแม อาเภอละแม จังหวัดชุมพร

7 ปา มาย
เกษตรกรกลุม่ ข้าวไร่ในเขตปฏิ รูปที่ ดิน ตาบลละแม อ าเภอละแม จัง หวัดชุมพร รวม ๒0
ราย ในพื้ น ที่ดาเนิ นการแปลงทดลอง จานวน ๒ไร่ คุณ สมบัติของเกษตรกรที่ เข้า ร่วมโครงการฯ
ต้องเป็ น สมาชิกกลุม่ ข้าวไร่จงั หวัดชุมพร มีความสามารถอ่านออกและเขีย นได้ มีความสนใจเข้าร่วม
โครงการฯและผ่านการอบรมหัวข้อ วิชา การจัดการดิน และการใช้ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์คณุ ภาพสู งลดแทนการ
ใช้ส ารเคมีในการผลิ ตข้า วไร่โครงการสร้ างและพัฒ นาเกษตรกรรุ ่น ใหม ่ ห ลัก สู ตร การพัฒ น า
เกษตรกรอย่างยัง่ ยืน ปี งบประมาณ ๒๕๕๘
8 วิ ีดา นินการ
การให้ความรู ้เกี่ย วกับการจัดการน้ า ฝึ ก อบรม การให้ น้ า พื ชไร่( ข้า วไร่) การจัดการน้ าด้วย
ระบบการให้ น้ า แบบพ น่ ฝอยเพื่ อเพิ่ มผลผลิ ตและยกระดับการข้าวไร่ช ุมพรใช้ การบรรยาย สาธิ ต
ปฏิบัติ และศึ กษาดูงานที่ กลุม่ เกษตรกรผูป้ ลูก ข้าวไร่ตาบลชุมโค อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และใน
แปลงทดลองสถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศัก ดิ์
โดยใช้วทิ ยากรร่วมจากกลุ ม่ เกษตรกรข้าวไร่ชมุ โค และวิทยากรจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์
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1.) การเก็บข้อมูลและการสังเคราะห์ ข้อ มูล สภาพทั่วไป สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม และ
ข้อมูลทรัพยากรชุมชนของกลุ ม่ ข้า วไร่ตาบลละแมด้วยกระบวนการเก็บข้อ มูล/
วิเคราะห์ ขอ้ มูลแบบมีสว่ นร่วมด้วยเครื่ องมือ Participatory Rapid Appraisalเชน่
ปฏิทินการผลิต เส้นทางการผลิต SWOT Analysis
2.) การศึกษาดูงานการวางระบบน้ าในแปลงข้าวไร่ของเกษตรกรผูป้ ลูก ข้าวไร่ตาบลชุมโค
๑ วัน
3.) การจัดเวทีให้ความรู ้เกีย่ วกับ
3.1) ระบบการให้น้ าพืชและการใช้น้ าอย่างประหยัด
ชัว่ โมง
3.2) การวางระบบน้ าในแปลงทดลอง

จานวน 2
จานวน 2

ชัว่ โมง
3.3) การทดลองปฏิบตั ิการวางระบบน้ าในแปลงทดลอง

จานวน 8

ชัว่ โมง
3.4) กระบวนการการออกแบบบันทึก ข้อ มูล วิธีการเก็บข้อมูล
และการสรุ ปข้อมูลแบบมีส ่วนร่วม
ชัว่ โมง
5.) การติดตามและประเมินผลโครงการ

จานวน 2

9 ระยะ ว าดา นินการ
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ 1 ปี เริ่ มจาก 1 มกราคม 2558 ถึง 31 เดือนธันวาคม 2558
10 ผนการดา นินงาน
แผนการและกิจกรรมดาเนิ นการ ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ. 2558
กิจกรรม
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
การการเก็บข้อมูลและการ
สังเคราะห์ ขอ้ มูลสภาพทัว่ ไป
สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม
และข้อมูลทรัพยากรชุมชน
การศึกษาดูงานการวางระบบน้ า
ในแปลงข้าวไร่และสรุ ป
บทเรี ยน

หมาย
เหตุ
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การจัดเวทีให้ความรู ้เกีย่ วกับ
-ระบบการให้น้ าพืชและการใช้
น้ าอย่างประหยัด
- การวางระบบน้ าในแปลง
ทดลอง
-การทดลองปฏิบตั ิการวาง
ระบบน้ าในแปลงทดลอง
- กระบวนการการออกแบบ
บันทึกข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล
การสรุ ปข้อมูลแบบมีส ่วนร่วม
การทดลองปฏิบตั ิและการเก็บ
ข้อมูล
การสรุ ปผลและติดตามผลการ
ดาเนิ นงาน
11 ราย ะ ียดง ประมา ง ครงการ
งบประมาณทั้งสิ้ น ๔๔,๕00 บาท (ห้าหมืน่ สี่ พนั ห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
ที
1

2

รายละเอียดค่าใช้จา่ ย
ค่าใช้จา่ ยก ่อนการฝึ กอบรม
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
-ค่าเบี้ยเลี้ยง
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลง
ค่าใช้จา่ ยระหว ่างอบรม
2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
-ค่าบรรยาย
-ค่าพาหนะหรื อค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
2.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผฝู ้ ึ กอบรม
-ค่าเบี้ยเลี้ยง
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลง
2.3 ค่าใช้จา่ ยสาหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม

จานวน
(คน)

ราคาต่อ
หน่วย

จานวน

3
3

รวมเป็ นเงิ น

12
3

300
500

3,600
1,500

3

500

1,500
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3

-ค่าอาหารกลางวัน
-ค่าอาหารว ่างและเครื่ องดื่ม
2.4 ค่าตอบแทนสถานที่และโสตทัศนู ปกรณ์
2.5 ค่าใช้จา่ ยในการศึกษาดูงาน
-ค่าเชา่ เหมาพาหนะในการเดินทาง
-ค่าอาหารกลางวัน
-ค่าอาหารว ่างและเครื่ องดื่ม
-ค่าสถานที่และวิทยากร
2.6 ค่าวัสดุฝึกอบรม
-ค่าวางระบบน้ าแปลงทดลอง ๒ไร่
2.7 ค่าจัดทารายงานสรุ ป
2.8 ค่าจัดทารายงานคูม่ อื บัน ทึก กิจกรรมเกษตรกร
ค่าใช้จา่ ยติดตามผลการดาเนิ นงานหลังการ
ฝึ กอบรม
3.1 ค่าตอบแทน
-ค่าเบี้ยเลี้ยง
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลง
3.2 ค่าจัดทารายงานผลการดาเนิ นโครงการฯ

20
20

2
3

100
50

4,000
1,500

10
10
10
1

๑
๑
๑
2 ชม.

400
100
50
1,200

4,000
1,000
500
2,400

20

2 ไร่

15,000

30,000

20

1

200

4,000

1

500

500
54,500

หมายเหตุ ค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรม สามารถถัวจ่ายตามระเบีย บกระทรวงการคลังได้
12 ผ ทีค่ าดวา ะ ดร
12.1 เกษตรกรมีความรู ้ ความเข้า ใจเกี่ยวกับระบบการให้น้ าพืช ไร่(ข้าวไร่) การจัดการน้ า
ด้วยระบบ
การให้น้ าแบบพน่ ฝอยเพื่อเพิม่ ผลผลิตการผลิตข้า วไร่ช ุมพรของเกษตรกรได้
12.2 เกษตรกรมีความรู ้ และสามารถผลิ ตข้ าวไร่นอกฤดู โดยการเพิ่ มระบบการให้ น้ าแบบ
พน่ ฝอยใน
แปลงได้
12.3 เกษตรกรสามารถเปรี ย บเทียบปริ มาณผลผลิตข้าวไร่ใ นกระบวนการผลิตแบบดั้ง เดิ ม
และ
กระบวนการผลิ ต ข้าวไร่ที่ มีก ารจัดการน้ าด้วยระบบการให้ น้ าแบบพ ่น ฝอยด้ วย
ตนเองได้
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12.4 เกษตรกรสามารถผลิตข้าวไร่เ พื่ อใช้บริ โ ภคในครัวเรื อ นได้เ พีย งพอในพื้ น ที่ จากัด
สามารถผลิตข้าวไร่ได้ห ลายรอบการผลิตในรอบปี และสามารถยกระดับการผลิตข้าวไร่ให้ มคี ณุ ภาพ
ได้
12.5 เกิดแปลงทดลองที่ เป็ นแหล่ง เรี ยนรู ้ ให้ ก บั เกษตรกรรายอื่น ๆในชุมชนและสามารถ
กระตุน้ ให้เกิดการผลิตข้าวไร่เพื่อบริ โภคของครัวเรื อนเกษตรกรในชุมชนได้
13 วชีวด
13.1 เชิงปริ มาณ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯสามารถนาความรู ้ ที่ได้รับปรั บใช้กบั
ตนเองได้ ร้อยละ ๘0
13.2 เชิงคุณภาพ เกษตรกรที่ผา่ นการฝึ กอบรมร้อ ยละ ๘0 สามารถผลิตข้าวไร่คณุ ภาพดี
และมีปริ มาณเพียงพอกับการบริ โภคในครัวเรื อนได้
**************************************************
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1 ช่ ครงการ การปรับเปลี่ยนรู ปแบบการผลิตข้าวไร่ตาบลเขาโร ภายใต้โครงการฝึ กอบรมหลักสู ตร
การพัฒนา ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริ มเกษตรกรสู ก่ ารพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2. นวยงานทีร่ ผิดช
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรี ธรรมราช
หน่วยงานที่สนับสนุ น
1) ศูนย์วจิ ยั ข้าวนครศรี ธรรมราช
2) กลุม่ วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคล้าสามัคคี
3) องค์การบริ หารส่วนตาบลเขาโร อาเภอทุง่ สง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
3 ว นา ครงการ/ค ะผูดา นินงาน
นางวิภา สุ ขเอก นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชานาญการ
สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรี ธ รรมราช
4

กการ ะ ุผ
จังหวัดนครศรี ธ รรมราชมีพื ชเศรษฐกิ จที่ ส าคั ญได้ แก ่ยางพารา ปาล์ มน้ ามัน ผลไม้ และข้ าว
เกษตรกรได้รั บการพั ฒนาด้านการเกษตรที่ มงุ ่ ผลิ ตพื ชเศรษฐกิจเพื่ อการค้า ประกอบกับสถานการณ์ ที่
ยางพาราและปาล์ มน้ ามัน มีราคาดี เมื่อหลายปี ก อ่ น เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ ทาให้ พื้ นที่ เกษตรกรรมในจังหวัด
นครศรี ธรรมราช เกษตรกรได้ปรั บเปลี่ ยนพื้ น ที่ จากการท านา มาปลู กยางพาราและปาล์ มน้ ามัน ท าให้
พื้ นที่ ปลู กข้าวลดลงเป็ นอย่างมาก เกษตรกรส่วนใหญ่ให้ ความส าคัญกับการทานาน้ อยลง ปั จจุ บันความ
ผันผวนของราคาสิ นค้าเกษตรไม ่แน่นอน และกระแสความต้องการการผลิ ตทางการเกษตรที่ ปลอดภัยจาก
สารพิ ษ และความมัน่ คงด้านอาหาร โดยเฉพาะเรื่ องของข้าวซึ่ งเป็ นอาหารหลักบริ โภคในครั วเรื อน จาก
สถานการณ์ ดังกล่าวทาให้ กลุ ม่ วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคล้าสามัคคี ตาบลเขาโร อ าเภอทุ ง่ สง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช จานวน 15 ราย เห็ นความส าคัญ ของปั ญหาดังกล่าว จึ งได้เพิ่ มกิจกรรมกลุ ม่ จากการท า
สวนยางพารา สวนปาล์ มน้ ามัน สวนผลไม้ และเลี้ ยงสั ตว์ หั นมาปลู กข้ าวไร่แซมในสวนยางพาราและ
ปาล์ มน้ ามันที่ มี อายุ 1-3 ปี ปลู กส าหรับบริ โภคในครั วเรื อน และจากกระแสด้านสุ ขภาพของผู ้บริ โภคที่
เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุ บันกล่าวคื อนิ ยมบริ โภคข้าวที่ มีคุณค่าทางอาหารสู งไมม่ สี ารพิ ษเจื อปน และความ
ต้องการของตลาดที่ เพิ่ มขึ้ น กลุ ม่ จึ งพัฒ นาการผลิ ตข้าวไร่เพื่ อจาหน่ายมากขึ้ น ประกอบกับมีพื้ นที่ ปลู ก
ข้าวไร่เพิ่ มมากขึ้ น เนื่ องจากเกษตรกรผู ้ปลู กยางพาราในพื้ น ที่ ตาบลเขาโร เริ่ มโค่นยางพาราที่ มีอายุ มาก
เพราะสถานการณ์ ราคายางพาราตกต่ า ในขณะที่ ปั จจัยการผลิ ตหรื อสิ นค้าประเภทอื่ นกลับมีราคาสู งขึ้ น
จึงปรั บพื้ นที่ เปลี่ ยนมาปลู กปาล์ มน้ ามัน และปลู กยางพาราใหมแ่ ทนของเก า่ ที่ โค่นขายไม้ยาง จึ งทาให้
พื้นที่ ปลู กข้าวไร่เพิ่ มมากขึ้น แต่ก ารปลู ก ข้า วไร่แ บบดั้งเดิม คื อ การปลู ก แบบหยอดหลุ ม หรื อ ที่ คน
ปั กษ์ ใต้เรี ยกวา่ น่ า ข้าวไม ่เป็ นที่นิ ยมในปั จจุบัน เนื่ องจากต้องใช้แรงงาน ใช้เวลามาก และเกษตรกร
ผูป้ ลูก ข้าวไร่สว่ นใหญ่มีอายุมากจึง ประสบปั ญ หาสุ ขภาพ จึ งปรั บเปลี่ ย นมาเป็ น แบบหว ่านแต่ก ็มี
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ข้อเสี ย คื อ ต้องใช้เมล็ดพันธุ์ มากขึ้น และการกาจัดวัชพื ชก็ทาได้ยาก ประกอบกับเมล็ดพันธุ์ ขา้ วไร่มี
ราคาแพง กิโลกรัมละประมาณ 50 บาท ทาให้ต้นทุ นการผลิตเพิ่มขึ้น กลุ ม่ วิส าหกิจชุมชนจึ งมองวา่
หากได้มกี ารน าเทคโนโลยี มาใช้เพื่ อ ปรั บเปลี่ ย นรู ปแบบการปลู ก ข้า ว จะทาให้ กลุ ม่ สามารถลด
ต้น ทุน การผลิต ลดเวลา แรงงาน เพื่ อ เป็ นการยกระดับการผลิต และทาให้ คนรุ น่ ใหมท่ ี่มองว ่าการ
ผลิ ตข้า วไร่เป็ นเรื่ อ งยุ ง่ ยาก ล าบาก กลับมาให้ ความส าคัญ และหั น มาปลู ก ข้าวเพื่ อ บริ โภ คห รื อ
จาหน่ายเพิ่มขึ้น
จากการดาเนิ นปี ง บประมาณ 2557 ส.ป.ก.นครศรี ธรรมราช จัดทาโครงการพัฒ นาเกษตรกร
ปราดเปรื่ อ งในเขตปฏิรูปที่ดิน Smart Farmer กลุ ม่ วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคล้าสามัคคี เพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้า นความรู ้ การปฏิบตั ิการการเกษตรที่ดี การจัดการคุณภาพการผลิตและการตลาด มีศกั ยภาพ
พึ่งพาตนเองตามสภาพปั ญหาและความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย ตลอดจนการสร้างมาตรฐานการผลิ ต
ที่มีคณุ ภาพสู ่มาตรฐาน GAP จากโครงการดังกล่าวทาให้เ กษตรกรกลุ ม่ นี้ มีความรู ้ มีความเข้มแข็ ง
เป็ นที่ รู้จกั ของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่ องของการผลิตข้าวไร่ที่มคี ณุ ภาพ และมีตลาดเพิ่มมากขึ้น ทั้งใน
เรื่ องของการจาหน่า ยเมล็ ดพัน ธุ์ และจาหน่ายข้าวสารโดยเฉพาะข้า วกล้อง ดัง นั้ น โครงการการ
ปรับ เปลี่ ย นรู ปแบบการผลิ ตข้าวไร่ตาบลเขาโร เป็ น กิจกรรมหนึ่ งที่ จะทาให้ ก ลุ ม่ พัฒ นาและมี
ประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ตและจาหน่าย สามารถลดตัน ทุ น สร้า งรายได้ให้ กบั สมาชิ ก นาไปสู ค่ วาม
ยัง่ ยืน และพัฒนาเป็ นสหกรณ์การเกษตรผูป้ ลูก ข้าวไร่ของตาบลเขาโร ต่อไป
5 ว ุประ งค ง ครงการ
5.1 เพื่อศึกษาและปรับปรุ งรู ปแบบการปลูกข้าวไร่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
5.2 เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบการปลูกข้าวไร่แบบเดิ มและแบบใหมโ่ ดยใช้เทคโนโลยีเครื่ องหยอด
6

านทีด่ า นินการ
แปลงข้าวไร่เกษตรกรกลุม่ วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคล้าสามัคคี หมูที่ ่ 5 ตาบลเขาโร อาเภอทุ ง่
สง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
7 ปา มาย
เกษตรกรกลุม่ วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคล้า สามัคคี ตาบลเขาโร อาเภอทุง่ สง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช จานวน 15 คน โดยจัดทาแปลงทดลองเก็บข้อ มูล จานวน 10 ไร่ คุณสมบัติ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เป็ นผูม้ คี วามสนใจ อ่านออกเขียนได้และผ่านการอบรมโครงการ
Smart Farmer ปี งบประมาณ 2557
8 วิ ีดา นินการ
จัดทาแปลงสาธิ ตการปลู ก ข้า วไร่แ บบเดิ มกับแบบใหมโ่ ดยใช้เ ทคโนโลยีเ ครื่ อ งหยอด
แบบเดิมจานวน 5 ไร่ แบบใหม ่ 5 ไร่
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8.1 การเก็บข้อมูล สภาพทั่วไปของพื้ น ที่ส ภาพเศรษฐกิจ สภาพสั งคม ทรัพ ยากรของกลุ ม่
วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคล้าสามัคคี แบบมีสว่ นร่วม
8.2 การวิเคราะห์ สภาพของกลุม่ ด้วยเครื่ องมือ SWOT Analysis
8.3 จัดทาโครงการศึ ก ษาดู งานการปลู ก ข้า วไร่ใ นพื้ น ที่ จัง หวัดที่ มีก ารผลิ ตข้า วไร่แ บบ
หลากหลาย และขออนุ มตั ิโครงการ
8.4 ทาแปลงทดลอง บันทึก และเก็บข้อมูลแปลงทดลองร่วมกับเกษตรกรจานวน 15 ราย
ตั้งแต่ข้นั ตอนการเตรี ยมดินถึงการจัดการผลผลิ ตหลัง การเก็บเกีย่ ว เพื่อนาข้อมูลไปพัฒนารู ปแบบ
การผลิตและการจัดการเพื่อลดต้น ทุน
8.5 สรุ ปผลการดาเนิ นงาน
8.6 ถอดบทเรี ยน/ติดตามและประเมินผลโครงการ
9 ระยะ ว าดา นินการ
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ 1 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2558
10 ผนการดา นินการ แผนการและกิจกรรมดาเนิ นการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
กิจกรรม
การเก็บข้อมูลและการ
สังเคราะห์ ขอ้ มูลสภาพ
ทัว่ ไป สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคมและข้อมูล
ทรัพยากรชุมชน
การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของกลุ ม่
ข้าวไร่ ด้วยเครื่ องมือ
SWOT Analysis
ศึกษาดูงานการปลูกข้าวใน
พื้นที่จงั หวัดใกล้เคียง
ทดลองปฏิบตั ิ เก็บข้อมูล
บันทึก สรุ ปข้อมูลแบบมี
ส่วนร่วม
การติดตามและประเมินผล

ปี งบประมาณ ๒๕๕8
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

หมาย
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เหตุ
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รายงานผลการดาเนิ น
โครงการฯ
11 ราย ะ ียดง ประมา

ง ครงการ

รายการ
1. คา ช าย นการ รียมการ
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
2 คา ช ายระ วางดา นินการ
2.1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
2.2 ค่าใช้จา่ ยการศึกษาดูงาน
- ค่าเชา่ เหมาพาหนะเดินทาง
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารว ่างและเครื่ องดื่ม
- ค่าตอบแทนวิทยากร
2.3 ค่าวัสดุฝึกอบรม
- เครื่ องหยอดเมล็ดพันธุ์
2.4 ค่าจัดทาสรุ ปรายงานผลการฝึ กอบรม
2.5 ค่าจัดทาคูม่ อื บันทึ กผลการทา
กิจกรรมของเกษตรกร
3 คา ช าย ิด ามผ งดา นินกิ กรรม
3.1 ค่าตอบแทน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
3.2 ค่าจัดทารายงานผลการดาเนิ นงาน
โครงการฯ

จานวนหน่วย
(คน)

จานวนวัน/
มือ้

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รวมเป็ นเงิ น
(บาท)

2

2
2

150
700

600
1,400

2

4
4

150
700

1,200
2,800

1
10
10
1

1
1
1
5

4,000
120
50
1,200

4,000
1,200
500
6,000

1

30,000

15

100

30,000
1,500

2

รวมทง ิ น

1
1

150
700

300
700
50,200
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มาย ุ ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ตามระเบีย บกระทรวงการคลัง ว ่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรม
การจัดงานและการประชุมระหว ่างประเทศ พ.ศ. 2555
12. ผ ทีค่ าดวา ะ ดร
12.1 เกษตรกรเกิดการเรี ยนรู ้และสามารถปรั บรู ปแบบการปลูก ข้าวไร่เพื่อลดต้นทุน
12.2 เกษตรกรได้เรี ยนรู ้และสามารถเปรี ยบเที ยบการปลู กข้า วไร่แ บบเดิ มและแบบใหม ่ได้
12.3 เกิดแปลงเรี ยนรู ้การผลิตข้าวไร่ที่สามารถลดต้น ทุนการผลิ ตได้
13 วชีวด
13.1 เชิงปริ มาณ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนาความรู ้ไปใช้ ร้อยละ 80
13.2 เชิงคุณภาพ เกษตรกรที่ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถลดต้นทุนด้านเมล็ดพันธุ์ ได้ ร้อยละ 40
**************************************************
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ภาคผนวกที่ 4
การ ดการ รียนรู ก ู รการ ฒนาผูนา
การ ป ี่ยน ป งภาค กษ รกรรม
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การ ดการ รียนรู ก ู รผูนาการ ป ี่ยน ป งภาค กษ รกรรม
านกงานการป ิรูปที่ดิน ่ กษ รกรรม ป ก )
***********************
นวย รียนที่ 1
ช่ นวย : วิ คราะ ะ รางทาง ก นการผ ิ ะการ ริการ น ง
1 มา รฐานการ รียนรู
1.1 สามารถอธิ บายความเชื่อ มโยงกิจกรรมอาชีพเกษตรกรรมกับกิจกรรมการดาเนิ นชีวติ
1.2 สามารถอธิ บ ายกุญ แจสู ่ก ารจัดการเกษตรเชิ ง ระ บบที่ ประสบ ความส าเร็ จในการ
ประกอบอาชีพ
1.3 สามารถวิเคราะห์ ส ถานการณ์ อาชีพ และ เลื อกใช้ขอ้ มูล เพื่อ การวางแผนเชิง ระบบเพื่ อ
สนับสนุ นการตัดสิ นใจทางการเกษตร
2 าระการ รียนรู
2.1 ความเกีย่ วข้องระหว ่างอาชีพเกษตรกรรมกับวิถี การดาเนิ นชีวติ อย่างสมดุ ล
2.2 ปั จจัยที่สง่ ผลกระทบต่อ ความสาเร็ จการจัดการเกษตรเชิงระบบ
2.3 การจัดทาข้อมูลอาชีพเพื่อการวางแผนเชิงระบบในการตัดสิ นใจทางการเกษตร
3 กิ กรรมการ รียนรู
3.1 แบ่งกลุม่ และให้ผเู ้ รี ยนวิเคราะห์ ความเกีย่ วข้องกับการดาเนิ นชีวติ กับอาชีพปั จจุ บนั
3.2 น าเสนอแผ่น ภาพความเชื่ อมโยงระหวา่ งวิถี อาชี พ กับการดาเนิ น ชี วติ ของชาวนาให้
ผูเ้ รี ยนอภิปราย
3.3 นาเสนอภาพนิ่ ง “ อาชีพ ”
3.4 ให้ผเู ้ รี ยนวิเคราะห์ การศึกษาดูงาน “ สวนสามพราน ”
3.5 นาเสนอภาพนิ่ ง “ ปั จจัยที่มผี ลต่อ ความสาเร็ จในการจัดการเกษตรเชิงระบบ ”
3.6 น าเสนอยกตัวอย่างกรณี ศึ กษา กิจกรรรมการเกษตรที่ มกี ารใช้ข้อมูลและการว ่างแผน
เชิงระบบเพื่อสนับสนุ นการตัดสิ นใจในการเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับอาชีพเกษตร
4 ่ การ รียนรูที่ นะนา
4.1 แผ่นภาพความสัมพันธ์ ระหว ่างวิถีอาชีพกับการดาเนิ นชีวติ ของชาวนา
4.2 ภาพนิ่ ง “ อาชีพ ” และ “ ปั จจัยที่มผี ลต่อ ความสาเร็ จในการจัดการเกษตรเชิงระบบ ”
5ผ
ที่ กิด ากการ รียนรู
5.1 ผูเ้ รี ยนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดในการพัฒนาตนเองเป็ นองค์ร วมทั้งในด้านอาชีพและ
การดารงชีวติ
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5.2 ผูเ้ รี ยนสามารถวิเคราะห์ ปัจจัย ที่สง่ ผลต่อความสาเร็ จในอาชีพเกษตรกรรม
5.3 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการเลือกแนวทางการพัฒนาอาชีพและสังเคราะห์ ขอ้ มูลการจัด
การเกษตรเชิงระบบเพื่อการตัดสิ นใจ
6 วิ ี ะ ก การประ มินผ
6.1 การสังเกตและให้คะแนน
7 ุปกร ะว ดุประก การ ดการ รียนรู
7.1 เครื่ องฉายภาพ
7.2 กระดาษปรู๊ ฟ
7.3 ปากกาเคมี
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นวย รียนที่ 2
ช่ นวย : ก ุ ม น นุนการทาการ กษ ร กิดประ ิ ท ภิ า
1 มา รฐานการ รียนรู
1.1 สามารถวิเคราะห์ สภาพแวดล้อ มที่สง่ ผลต่ออาชีพเกษตร
1.2 รู ้และเข้าใจการใช้เทคโนโลยีเครื่ องทุน่ แรงขนาดเล็กในฟาร์ ม
1.3 รู ้และเข้าใจการผลิตพืชให้ได้การยอมรับตามมาตรฐาน
1.4 เข้าใจกลไกการพัฒนาเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มในสิ นค้าเกษตร
2 าระการ รียนรู
2.1 ความเกีย่ วข้องระหว ่างอาชีพเกษตรกรรมกับการจัดการดิน น้ า และ อากาศ
2.2 ปั จจัยด้านเทคโนโลยีและเครื่ องมือที่ มผี ลต่อความสาเร็ จด้านการจัดการเกษตรในพื้นที่
ขนาดเล็ก
2.3 ความสาคัญในการผลิตพืชตามให้ได้รับความเชื่อ มัน่ จากผู ้บริ โภค
2.4 ความสัมพันธ์ ระหว ่างผูผ้ ลิต สิ นค้าและผูบ้ ริ โภคกับกระบวนการบริ หารจัดการตลอด
ห่วงโซ่ธุรกิจ
3 กิ กรรมการ รียนรู
3.1 แบ่งกลุม่ และให้ผเู ้ รี ยนวิเคราะห์ เพื่อรวบรวมข้อ มูลเกี่ยวกับธาตุ อาหารที่พืชต้องการ
3.2 นาเสนอข้อมูลพร้อมภาพประกอบการบรรยายเพื่ออธิ บายความเชื่อ มโยงของลักษณะ
พืชกับการขาดธาตุอาหาร
3.3 ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนวิเคราะห์ ชนิ ดของดินในพื้นที่ที่แตกต่าง
3.4 ให้ผเู ้ รี ยนได้เห็ นตัวอย่างเครื่ องมือและการใช้เทคโนโลยีเครื่ องทุน่ แรงขนาดเล็กใน
ฟาร์ ม
3.5 ให้ผเู ้ รี ยนวิเคราะห์ การศึกษาดูงาน “ณ ศูนย์การเรี ยนรู ้ ศูนย์การเรี ยนรู ้บา้ นบัวปากท่า:
กระบวนการปลูกข้าวเพื่อสุ ขภาพและการแปรรู ปผลผลิตข้าวเพื่อ สุ ขภาพ”
3.6 นาเสนอยกตัวอย่างกรณีศึกษา รู ปแบบการตลาดและการบริ หารจัดการจัดการตลอด
ห่วงโซ่ธุรกิจ
3.7 นาเสนอกราฟ “แนวคิดการยกระดับมูล ค่าเพิ่ม (Moving up the value ) ประยุกต์จาก
Stan Shih’s Smiling Curve”
4 ่ การ รียนรูที่ นะนา
4.1 ระบบฐานข้อมูลกลุม่ ชุดดิน 75 จังหวัด (SoilView) : ภูมสิ ารสนเทศดิน และการใช้
ประโยชน์ ที่ดิน http://www.ldd.go.th/thai-html/gis.htm กรมพัฒนาที่ดิน
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4.2 กราฟ “แนวคิดการยกระดับมูล ค่าเพิ่ม (Moving up the value ) ประยุกต์จาก Stan
Shih’s Smiling Curve”
5ผ
ที่ กิด ากการ รียนรู
5.1 ผูเ้ รี ยนสามารถเชื่อมโยงข้อ มูลและวิเคราะห์ ธาตุ อาหารรวมถึงปั จจัย อื่นๆที่เหมาะต่อ
การเจริ ญเติบโตของพืชต้องการ
5.2 ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีเครื่ องทุน่ แรงขนาดเล็กในฟาร์ ม
5.3 ผูเ้ รี ยนตระหนักในกระบวนการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมัน่ ต่อ ผูบ้ ริ โภค
5.4 ผูเ้ รี ยนเข้าใจรู ปแบบการตลาด การบริ หารจัดการจัดการตลอดห่วงโซ่ธุรกิจเพื่อการยกระดับ
สิ นค้าเกษตร
6 วิ ี ะ ก การประ มินผ
6.1 การสังเกตและให้คะแนน
7 ุปกร ะว ดุประก การ ดการ รียนรู
7.1 เครื่ องฉายภาพ
7.2 เครื่ องทุน่ แรงขนาดเล็ก
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นวย รียนที่ 3
ช่ นวย : การ ฒนาความ ป็ นผูนา กษ รกร
1 มา รฐานการ รียนรู
1.1 สามารถวิเคราะห์ แนวทางในการสร้างเครื อ ข่ายผูน้ าการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรกรรม
และนาพาเครื อข่ายไปสู ค่ วามยัง่ ยืน
1.2 มีวธิ ี คิดที่สร้างสรรค์ เป็ นผูน้ าเกษตรกรตลอดจนเป็ นแบบอย่างให้เกษตรกรในพื้นที่ได้
1.3 สร้างความมีคณุ ธรรม และมีจิตสานึ กที่ดีในการประกอบอาชีพทั้งการผลิ ตและการ
จาหน่าย
1.4 สร้างความเป็ นผูม้ คี วามเสี ย สละทั้ง ต่อ ตนเองและสังคม
2 าระการ รียนรู
2.1 ความเกีย่ วข้องระหว ่างการสร้างเครื อ ข่ายผูน้ าการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรกรรม และ
นาพาเครื อข่ายไปสู ค่ วามยัง่ ยืน กับการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ส.ป.ก.
2.2 ความตระหนักในความมีคณุ ธรรม และมีจิตสานึ กที่ดีตอ่ ตนเองและสังคมในการ
ประกอบอาชีพทั้งการผลิตและการจาหน่าย
3 กิ กรรมการ รียนรู
3.1 ฟั งบรรยายพิเศษโดยเลขาธิ การ ส.ป.ก.
3.5 ให้ผเู ้ รี ยนวิเคราะห์ การศึกษาดูงาน “ ณ บริ ษทั มีฟาร์ มสุ ข(ไม ่)จากัด ” และ “ ศูนย์เรี ยนรู ้
การผลิตผักอินทรี ย์โดยใช้เทคโนโลยีระบบการผลิตปุ๋ ยหมักเติมอากาศ ”
4 ่ การ รียนรูที่ นะนา
4.1 วิดิทศั น์ รายการ The idol www.youtube.com/watch?v=0le3GdrtKWQ ตอนบริ ษทั มีฟาร์ ม
สุ ข(ไม ่)จากัด
5ผ
ที่ กิด ากการ รียนรู
5.1 ผูเ้ รี ยนสามารถเชื่อมโยงและวางแผนการสร้างเครื อข่ายผูน้ าการเปลี่ยนแปลงภาค
เกษตรกรรม และนาพาเครื อข่ายไปสู ค่ วามยัง่ ยืน กับการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ส.ป.ก.
5.2 ผูเ้ รี ยนตระหนักในความมีคณุ ธรรม และมีจิตสานึ กที่ดีตอ่ ตนเองและสัง คมในการ
ประกอบอาชีพทัง้ การผลิตและการจาหน่าย
6 วิ ี ะ ก การประ มินผ
6.1 การสังเกตและให้คะแนน
6.2 การจัดทาแผนอาชีพเพื่อเข้าสู พ่ ื้นที่รองรับ
7 ุปกร ะว ดุประก การ ดการ รียนรู
7.1 เครื่ องฉายภาพ
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นวย รียนที่ 4
ช่ นวย : การ รียนรู ท าทการ ดทีด่ ิน นาด ็ ก
1 มา รฐานการ รียนรู
1.1 ความเข้าใจบทบาทและภารกิจของ ส.ป.ก. ต่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
1.2 ความเข้าใจแนวทางและสามารถวิเคราะห์ การใช้ประโยชน์ ที่ดินขนาดเล็ก อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
1.3 ความเข้าใจการวางแผนการทาธุ รกิจการเกษตร
2 าระการ รียนรู
2.1 บทบาทและภารกิจของ ส.ป.ก. ต่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
2.2 ต้นแบบการใช้ที่ดินขนาดเล็ก
2.3 การวางแผนการทาธุ รกิจการเกษตร
3 กิ กรรมการ รียนรู
3.1 ฟั งบรรยายบทบาทและภารกิจของ ส.ป.ก. ต่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
3.2 ศึกษาต้นแบบการใช้ที่ดินขนาดเล็ก 1 งานอยูไ่ ด้ 1 ไร่ ไม ่จน
3.3 ร่วมกันทากิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีและสอดแทรกสนุ ก สนาน
3.4 แบ่งกลุม่ เพื่อจัดทาแผนธุ รกิจตามกลุ ม่ อาชีพ
4 ่ การ รียนรูที่ นะนา
4.1 เอกเผยแพร่ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
4.2 เอกสารเผยแพร่ 1 ไร่ 1 แสน
4.3 เอกสารการจัดทาแผนธุ รกิจ
5ผ

ที่ กิด ากการ รียนรู
5.1 ผูเ้ รี ยนเข้าใจบทบาทและภารกิจของ ส.ป.ก. ต่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
5.2 ผูเ้ รี ยนสามารถจัดทาแผนธุ ร กิจตามกลุ ม่ อาชีพ
6 วิ ี ะ ก การประ มินผ
6.1 สังเกตการเข้าร่วมและให้คะแนน
6.2 แผนธุ รกิจมีความสอดคล้องตามกลุ ม่ อาชีพ
7 ุปกร ะว ดุประก การ ดการ รียนรู
เครื่ องฉายภาพ
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นวย รียนที่ 5
ช่ นวย : าชี กษ รกรรมทาง

ก

1 มา รฐานการ รียนรู
1.1 มีความรู ้และทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
1.2 มีความรู ้และเข้าใจการเลือ กรู ปแบบอาชีพด้านเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับความถนั ด
ของตนเอง
1.3 มีความเข้าใจในการบริ หารจัดการแผนการผลิตเชื่อ มโยงการตลาด
1.5 มีความเข้าใจสถานการณ์แ ละปั จจัยที่ สง่ ผลต่อ การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
2 าระการ รียนรู
2.1 ความรู ้เบื้องต้นด้านการผลิ ตผักอินทรี ย์ การเพาะเห็ ดนางฟ้า การเลี้ยงปลาดุก และการ
ทานา
2.2 ปั จจัยที่มผี ลต่อการผลิ ต
2.3 ปั จจัยที่มผี ลต่อการจาหน่ายผลผลิตเชื่อ มโยงการผลิต
3 กิ กรรมการ รียนรู
3.1 แบ่งกลุม่ ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิทดลองอาชีพเกษตรกรรม ; อาชีพปลูกผักอินทรี ย์ อาชีพ
เพาะเห็ ดนางฟ้า อาชีพเลี้ยงปลาดุก และอาชีพทานา
3.2 แบ่งกลุม่ ให้ผเู ้ รี ยนวางแผนการตลาดพร้ อ มจัดทาบัญชีรายรั บรายจ่ายการลงทุนและการ
ขายผลิตผล
3.3 นาเสนอทางเลือกด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
3.4 นาเสนอปั จจัยที่มผี ลต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
3.5 นาเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดา้ นการผลิ ต
3.6 ผูเ้ รี ยนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และวิเคราะห์ การศึกษาดูงานเกษตรกรผู ้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
4 ่ การ รียนรูที่ นะนา
4.1 งานวิจยั การปลูกฟั กทองญี่ป่ นุ เข้าแถว
4.2 การเลี้ยงไก ่ดา
4.3 สื่ อการเตรี ยมหัวเชื้อเห็ ดด้วยตนเอง
4.4 สื่ อการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเพื่อสร้างอาชีพท้องถิ่น
5ผ
ที่ กิด ากการ รียนรู
5.1 ผูเ้ รี ยนได้รับความรู ้และมีทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ; อาชีพปลูกผัก
อินทรี ย์ อาชีพเพาะเห็ ดนางฟ้า อาชีพเลี้ยงปลาดุก และอาชีพทานา
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5.2 ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจและมีทกั ษะในการบริ หารจัดการกระบวนการผลิ ตเชื่อ มโยง
การตลาด
5.3 ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกรู ปแบบหรื อ ตัดสิ นใจเข้าสู ่อาชีพด้านเกษตรกรรมได้เหมาะสม
ความถนัดของตนเอง
5.4 เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และสร้างเครื อข่ายอาชีพเกษตรกรรมระหว ่างผูเ้ รี ยนกับ
เกษตรกร
6 วิ ี ะ ก การประ มินผ
6.1 การสังเกตการมีสว่ นร่วมและให้คะแนน
6.2 การจัดทาแผนการฝึ กปฏิ บตั ิ
7 ุปกร ะว ดุประก การ ดการ รียนรู
7.1 วัสดุ อุปกรณ์ที่เกีย่ วข้องกับการผลิ ตพืชและสัตว์ (ปลาดุก)
7.2 เครื่ องฉาย

