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โครงการ ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการ

สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 7 

สนับสนุนโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 



ค ำน ำ 

 

 

จากชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าท่ีเป็นธรรม

ระยะท่ี 6 ท่ีผ่านมาได้มีข้อเสนอเชิงนโยบายให้ขยายผลการจัดตั้งและด าเนินงาน “ธุรกิจฐานสังคม”

เพ่ือเป็นเคร่ืองมือภาครัฐในการใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ-สังคม บนหลักการพ่ึงพาร่วมมือกันและเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกหนว่ยงานรัฐ ”

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเจ้าหน้าท่ีรัฐ และเพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสามารถ

ยกระดับสมรรถนะของเจ้าหนา้ท่ี ส.ป.ก. ส าหรับบทบาทใหม่ในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงท่ีท าหนา้ท่ี

ให้การสนับสนุนส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรและสร้างสรรค์ธุรกิจภายใตโ้ซ่อุปทานของกลุ่มสู่

การยกระดับอาชีพและการด าเนินชีวิตของเกษตรกรท่ีเป็นเป้าหมาย ส.ป.ก.  

 (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ฉบับนี้ เป็นรายงานผลการด าเนินงานโครงการวิจัย 

“การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ”ภายใตชุ้ด

โครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าท่ีเป็นธรรมระยะท่ี 7 ซึ่งด าเนนิการ

ในช่วงเดือนมกราคม 2557 – มกราคม 2558 เพ่ือเสนอต่อส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) 

เนื้อหาสาระของรายงานวิจัยฉบับนี้ ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร รายละเอียด

วิธีการวิจัยผลการทบทวนวรรณกรรม ผลการด าเนินงานวิจัย สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายและสาธารณะ จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าการด าเนินการวิจัยดังกล่าว จะเป็นไปตามความ

คาดหวังของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในการใช้เป็นแนวทางแก่องค์กรเพ่ือพัฒนาระบบ

สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสามารถยกระดับสมรรถนะของเจ้าหน้าท่ี ของรัฐตอ่ไปและหากมี

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายงานการวิจัย คณะวิจัยยินดีน้อมรับและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

คณะนักวิจัย 

มกราคม 2558 

 

 

 

 



 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

 

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหลักในการจัดท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัยให้เกษตรกร รวมท้ังการพัฒนา

ความรู้และขีดความสามารถเกษตรกร ปัจจุบันจัดท่ีดินให้กับเกษตรกรไปแล้วกว่า 2.4 ล้านราย เนื้อท่ี

กว่า 34 ล้านไร่ ปัญหาท่ีผ่านมาคือผู้ ท่ีได้รับจัดสรรท่ีดินท ากิน จ านวนมากท่ีไม่ได้ใช้ท่ีดินให้เกิดประโยชน์

อย่างเต็มประสิทธิภาพและท าการเกษตรแล้วขาดทุน ท าให้เกษตรกรขาดความม่ันใจในอาชีพเกษตร  ซึ่ง

ปัญหาดังกล่าวผู้มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือน าไปสู่การร่วมมือในการ

เข้าใจปัญหา คือ เจ้าหนา้ท่ีของรัฐและหากเจ้าหน้าท่ีภาครัฐดังกล่าว ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ

เพ่ือจัดการภารกิจสู่เป้าหมายอย่างเป็นองค์รวมสอดคล้องกับบริบทท่ีหลากหลาย สามารถสร้างทีมงาน

เชียวชาญการจัดการสนับสนุนส่งเสริมภารกิจตามนโยบาย ย่อมลดโอกาสการละท้ิงท่ีดินท ากินและ

สร้างความเชื่อม่ันในการท าหน้าท่ีได้ 

จากผลการวิจัยของชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าท่ี

เป็นธรรมระยะท่ี 6 ท่ีผ่านมาได้มีข้อเสนอเชิงนโยบายให้ขยายผลการจัดตั้งและด าเนนิงาน “ธุรกิจฐาน

สังคม”เพ่ือเป็นเคร่ืองมือภาครัฐในการใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ-สังคม บนหลักการพ่ึงพาร่วมมือกันและ

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ ”

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเจ้าหน้าท่ีรัฐ ต้องมีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะในการส่งเสริมการร่วมกลุ่ มและ

สร้างความเข้มแข็งขององค์กร  อีกท้ังมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาภาคการเกษตร  ด้วยการปรับเปลี่ยน

บทบาทการส่งเสริมรูปแบบใหม่  ท่ีเอื้อต่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างเท่าเทียม และเพ่ือ

พัฒนาระบบสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสามารถยกระดับสมรรถนะของเจ้าหนา้ท่ี  ส.ป.ก. ส าหรับ

บทบาทใหม่ในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงท่ีท าหน้าท่ีให้การสนับสนุนส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร

และสร้างสรรค์ธุรกิจภายใตโ้ซ่อุปทานของกลุ่มสู่การยกระดับอาชีพและการด าเนนิชีวิตของเกษตรกรท่ี

เป็นเป้าหมายส.ป.ก. และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการสนับสนุนของ

ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย จึงร่วมกันศึกษาวิจัยระบบสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ยกระดับ

สมรรถนะของเจ้าหนา้ท่ี ส.ป.ก. สร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงท่ีผ่านการฝึกอบรมภายใต้การเรียนรู้ smart 

officer ท่ีมีสมรรถนะและมีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อไป 

การด าเนนิงานวิจัยใช้ตัวแบบหลักสูตรการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริม

เกษตรกรสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน(Smart officer) ซึ่งจากการจัดประชุมเชิงปฎิบัตกิารเพ่ือก าหนดสมรรถนะ

ของเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. โดยระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้สมรรถนะ 

ดังนี้ 

1. ผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนมีจิตส านกึรักองค์กร 

และงานในภารกิจ เข้าใจบทบาทและความส าคัญของเกษตรกร 



 

 

2. ความสามารถในการยกระดับขีดความสามารถในการประกอบอาชีพท่ี

ก่อให้เกิดสมดุลในการด าเนนิชีวิตแก่เกษตรกร 

3. ความสามารถด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ในสถาบันเกษตรกร 

4. ความสามารถในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร  

การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การ

พัฒนาท่ี ย่ังยืน ได้ก าหนดหลักสูตรตามสมรรถนะท้ัง 4 ข้อ ตามขั้นตอน การพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

 
 

ก าหนดหนว่ยการเรียน  6 หนว่ยการเรียน ระยะเวลา 92 ชั่วโมง  ประกอบด้วย  

หน่วยเรียนท่ี 1: การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ของ ส.ป.ก. Smart officer 

หน่วยเรียนท่ี 2: ความสามารถในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรในแนวทางการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน 

หน่วยเรียนท่ี 3: ความสามารถในการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็ง 

หน่วยเรียนท่ี 4: มีทักษะการจัดการโซ่อุปทานของกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายในแนวทางการค้าเป็น

ธรรม 

หน่วยเรียนท่ี 5: ความสามารถในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร (การลดต้นทุนในการ

ปลูกข้าว การสร้างโรงเรือนราคาประหยัด การส่งเสริมการใช้เคร่ืองหยอดเมล็ด รวมถึงการสร้างแบรนด์ 

การท า Farmer shop/Famer market) 

หน่วยเรียนท่ี 6 : การด าเนนิการโครงการภายใตค้ าแนะน าของทีมท่ีปรึกษา 

 

 ท้ังนี้ เพ่ือ มุ่งเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าท่ี  ส.ป.ก . ให้ เป็นนั กส่งเส ริมและพัฒนาท่ี มีขี ด

ความสามารถในทักษะ 3 มิต ิได้แก่ ทัศนคต ิวิธีคิด และความรู้ ในการจัดการภารกิจสู่เป้าหมายอย่าง

เป็นองค์รวม ท่ีสอดคล้องกับบริบทท่ีหลากหลาย ท้ังนี้เพ่ือลดโอกาสการละท้ิงท่ีดินท ากินและสร้างความ

การวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน

การก าหนด
จุดมุ่งหมาย
(สมรรถนะ)

ก าหนดเน้ือหา
และการเรียนรู้

การก าหนด
มาตรการวัดและ
การประเมินผล

การน าหลักสูตร
ไปใช้

การประเมินผลการ
ใช้หลักสูตรการ
ปรับปรุงแก้ไข



 

 

เชื่อม่ันในอาชีพเกษตรบนหลักการพ่ึงพาและร่วมมือกันในแนวทางธุรกิจฐานสังคมโดยกลุ่มเป้าหมายเป็น

เจ้าหนา้ท่ี           ส.ป.ก. จังหวัดจ านวน 18 ราย ประกอบด้วย 

 

 

 

ภาคเหนอื จังหวัดพิจิตร และสุโขทัย 

ภาคกลาง  จังหวัดฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ประจวบคี รีขันธ์ ระยอง ราชบุ รี 

ลพบุรี และอุทัยธานี 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคราม 

ยโสธร สกลนคร หนองคาย และอุดรธานี 

ภาคใต้ จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช และสงขลา 

 

โดยผลการประเมินอยู่ในระดับท่ี  น่ าพอ ใจ มีการปรับเปลี่ยน ทัศนคติ วิธี คิด และ

พฤตกิรรมท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทท่ีหลากหลาย   เกิดโครงการท่ีต่อเนื่อง 18 โครงการ ในพ้ืนท่ี

เขตปฏิรูปท่ีดิน 18 จังหวัดซึ่งจากภาพรวมของข้อเสนอโครงการ PBL สามารถวิเคราะห์ความมุ่งหมาย 

กระบวนการและผลท่ีคาดว่าจะได้รับดังนี้ 

1. เป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกในอาชีพ เกษตรกรท่ีเหมาะสมกับบริบทและ

ศักยภาพของพ้ืนท่ี 

2. เป็นการต่อยอดและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีให้เกิด

รายได้ และลดตน้ทุนการผลิต 

3. เป็นการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรท่ีประสบอยู่ โดยใช้ข้อมูล ความรู้และทรัพยากรท่ี

มีอยู่มาสนับสนุนการจัดการด้านการผลิต การตลาดและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ราย

พืช 

4. เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสู่เกษตรปลอดสารและเกษตรอินทรีย์ 

จากกระบวนการพัฒนาหลักสูตรระบบสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ

สมรรถนะของเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. คณะวิจัยในฐานะหน่วยงานใน ส.ป.ก. ยังได้น าแนวคิดและหลักการไป

ขยายผลหลักสูตรผู้น าการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรกร (เกษตรกรวันสุข) ซึ่งพัฒนาแนวคิดมาขยายผล

และทดลองจัดการเรียนรู้แก่ผู้ท่ีมีงานท าและสนใจภาคการเกษตรได้เข้ามาเรียนรู้ในช่วงวันหยุดเสาร์-

อาทิตย์ ซึ่ งด าเนินการไปแล้ว 1 รุ่น  การถ่ายโอนชุดความ รู้ Farmers shop ในพ้ืน ท่ีศูนย์ปฏิบัติการ

โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดชุมพร เกิดขยายผลตน้แบบหลักสูตรการพัฒนาผู้น า

การเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดนิ 



 

 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย จึงเห็นควรสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีของ ส.ป.ก. ใช้งานวิจัย ภายใต้

กรอบ Project base leaning (PBL) เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัตงิานเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความย่ังยืน

ให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ี โดยใช้ข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรท่ีมีอยู่ในการวิ เคราะห์ศักยภาพ

และเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ในลักษณะงานวิจัยในงานประจ า (Routine to research: R2R)  

การด าเนินงานระยะตอ่ไปควรมีการติดตาม หนุนเสริมกระบวนการ ประเมินผลการ

ด าเนินงานของโครงการ PBL ท้ัง 16 โครงการ ท่ีผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการอนุมัติ

งบประมาณจาก ส.ป.ก. การประเมินผลกระทบเชิงสังคม เพ่ือสร้างความย่ังยืนในพ้ืนท่ี การถอดบทเรียน

กระบวนการสนับสนุน กระบวนการด าเนนิงานและผลการด าเนินโครงการ PBL จากผลการปฏิบัติ

โครงการ PBL การขยายผลการด าเนินงานจากพ้ืนท่ีต้นแบบ 16 พ้ืนท่ี สู่ พ้ืนท่ีอื่น  การขยายผลจาก

หนว่ยงานภาครัฐ     (ส.ป.ก.) สู่หนว่ยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องในการน างานวิจัยน าการพัฒนา 
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 บทที่ 1   

บทน ำ 
 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 ส ำนักงำนกำรปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นหนว่ยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ มีภำรกิจในกำรจัดท่ีดินและท่ีอยู่อำศัยให้เกษตรกร คุ้มครองท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  

ฟ้ืนฟูสภำพแวดล้อม รวมท้ังกำรพัฒนำควำมรู้และขีดควำมสำมำรถเกษตรกร เร่งรัดพัฒนำธุรกิจ

กำรเกษตรโดยกำรพัฒนำสถำบันเกษตรกร ปัจจุบัน ส.ป.ก. จัดท่ีดินให้กับเกษตรกรไปแล้วกว่ำ 2.4 

ล้ำนรำย เนื้อท่ีกว่ำ 34 ล้ำนไร่ ผู้ท่ีได้รับจัดสรรท่ีดินท ำกินส่วนใหญ่ยังใช้ท่ีดินไม่เกิดประโยชนอ์ย่ำง

เต็มประสิทธิภำพหรือท ำกำรเกษตรแล้วขำดทุน ท ำให้เกษตรกรขำดควำมม่ันใจในอำชีพเกษตร ท้ังนี้

ส่วนหนึ่ง เป็นผลมำจำกกำรท่ีผู้ ท่ีได้รับจัดสรรท่ีดินท ำกิ นเหล่ ำนั้นขำดควำม รู้และทักษะทำง

เกษตรกรรม ขำดกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบและไม่รู้เท่ำทันต่อกำรเปลี่ ยนแปลง ท ำให้ขำดกำร

ปรับตัวอย่ำงทันเหตุกำรณ์และยังขำดกำรส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้ท่ีเหมำะสมจำกหน่วยงำนรัฐ 

ดังนี้หำกเกษตรกรและเจ้ำหนำ้ท่ีได้รับกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในทักษะ  3 มิติ ได้แก่ ทัศนคต ิวิธี

คิด และควำมรู้ เพ่ือจัดกำรภำรกิจสู่เป้ำหมำยอย่ำงเป็นองค์รวมสอดคล้องกับบริบทท่ีหลำกหลำย 

สำมำรถสร้ำงทีมงำนเชี่ยวชำญกำรจัดกำรสนับสนุนส่งเสริมภำรกิจตำมนโยบำย ยกระดับและขยำย

ผลกำรด ำเนนิงำนโดยกำรร่วมมือจัดกำรเรียนรู้ของเกษตรกรและเจ้ำหน้ำท่ี ( Smart Farmer; Smart 

Officer ) ย่อมลดโอกำสกำรละท้ิงท่ีดินท ำกินและสร้ำงควำมเชื่อม่ันในอำชีพเกษตรได้  

 จำกผลกำรวิจัยของชุดโครงกำรวิจัยกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรสหกรณ์และกำรค้ำท่ีเป็น

ธรรม ระยะท่ี 6 ซึ่งได้มีข้อเสนอเชิงนโยบำยให้ขยำยผลกำรจัดตั้งและด ำเนินงำน “ธุรกิจฐำนสังคม” 

เพ่ือเป็นเคร่ืองมือของภำคเกษตรกรและภำครัฐในกำรใช้แก้ปัญหำเศรษฐกิจ-สังคม บนหลักกำร

พ่ึงพำและร่วมมือกันตำมนิยำมควำมหมำยของ “ธุรกิจฐำนสังคม”(5 ประกำร) ประกอบด้วย 1. 

ธุรกิจท่ีด ำเนนิกำรบนหลักกำรพ่ึงพำและร่วมมือกันของภำคี  2. มีกรอบกำรท ำงำนอย่ำงมีแบบแผน

เพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยร่วม 3.มีกำรน ำนวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรมำใช้ในธุรกิจ  4.ด ำเนิน

ธุรกิจภำยใตก้ลไกกำรตลำดเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยท้ังเศรษฐกิจและสังคมและ 5. มุ่งพัฒนำสู่ระบบ

กำรค้ำท่ีเป็นธรรม ท่ีจะช่วยลดข้อจ ำกัดและเปิดโอกำสกำรเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนสู่สำกลและสำมำรถ

ปรับตัวเข้ำกับปัจจัยสภำพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ 

 เพ่ือสนับสนุนนโยบำยดังกล่ำว  จ ำเป็นท่ีผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงเจ้ำหนำ้ท่ีรัฐ ตอ้งมี

ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  มีทักษะในกำรส่งเสริมกำรร่วมกลุ่มและสร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กร อีกท้ัง

มีวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำภำคกำรเกษตร  ด้วยกำรปรับเปลี่ยนบทบำทกำรส่งเสริมรูปแบบใหม่ 
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ตลอดจนกำรปรับปรุงแก้ไขเชิงนโยบำยและโครงกำรสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีเอื้อต่อกำรมีส่วนร่ วมของภำค

ประชำชนอย่ำงเท่ำเทียมมำกกว่ำกำรสั่งกำรจำกนโยบำยเบ้ืองบน  ดังนั้นกำรพัฒนำ Smart Office 

ในท่ีนี้จึงเพ่ือประโยชน์ตอ่เจ้ำหน้ำท่ีรัฐหรือผู้น ำองค์กร น ำไปใช้ในกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มและสร้ำง

ควำมเข้มแข็งขององค์กร  เพ่ือเป็นกลไกในกำรแก้ปัญหำกำรประกอบอำชีพและกำรด ำเนิน

ชีวิตอย่ำงมีควำมสุข นับเป็นประเด็นยุทธศำสตร์ส ำคัญของรัฐบำลทุกประเทศ โดยเจ้ำหนำ้ท่ีรัฐย่อม

มีบทบำทส ำคัญตอ่กำรสำนตอ่นโยบำย สู่กำรปฏิบัตเิพ่ือบรรลุเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ดังกล่ำว  

 ในกำรถ่ำยโอนควำมรู้ในกำรยกระดับควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำท่ี ส.ป.ก. : Smart Officer 

จึงมุ่งเนน้น ำชุดควำมรู้ตำมกรอบกำรพัฒนำระบบคุณค่ำและกำรค้ำท่ีเป็นธรรม (VN&F Platform) ไป

พัฒนำตัวแบบธุรกิจชุมชน โดยกำรบริหำรจัดกำรอุปทำนมำใช้ในธุรกิจเพ่ือกำรยกระดับสมรรถนะ

ของธุรกิจ เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของเกษตรกรสู่กำรท ำเกษตรท่ีดี แสดงให้เห็นทิศทำงในกำร

ขับเคลื่อนซึ่งจะน ำไปสู่คุณค่ำใน 4 ประกำร ได้แก่  กำรเกษตรย่ังยืนและกำรสร้ำงควำมม่ันคงทำง

อำหำร ระบบกำรค้ำท่ีเป็นธรรมและสร้ำงสรรค์สินค้ำไทยสู่สำกล  โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบ

สนับสนุนกำรพัฒนำ คนในสังคมใส่ใจในสุขภำวะ สิ่งแวดล้อมและสังคมคุณภำพมีคุณธรรม 

 

ค ำถำมวิจัย  

 ตัวแบบและแนวปฏิ บัติ ท่ีดี ส ำหรับระบบสนับสนุนและส่ งเส ริมกำรเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ

สมรรถนะของเจ้ำหนำ้ท่ีภำยใตก้ลไกหนว่ยงำนรัฐ ควรมีองค์ประกอบอย่ำงไร จึงจะช่วยเสริมพลังซึ่ง

กันและกันในกำรสร้ำงสมรรถนะแก่เจ้ำหนำ้ท่ีในกำรมีสว่นร่วมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ประเทศ 

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนำระบบสนับสนุนและส่งเสริมกำรเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะของเจ้ำหนำ้ท่ี ส.

ป.ก. ส ำหรับบทบำทใหม่ในฐำนะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงท่ีท ำหน้ำท่ีให้กำรสนับสนุนส่งเสริมกำร

รวมกลุ่มของเกษตรกรและสร้ำงสรรค์ธุรกิจภำยใต้โซ่อุปทำนของกลุ่ม เพ่ือน ำไปสู่กำรยกระดับ

อำชีพและกำรด ำเนนิชีวิตของเกษตรกรท่ีเป็นเป้ำหมำย 

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ข้อเสนอเชิงนโยบำยและแนวปฏิบัติเพ่ือลดช่องว่ำงตำมยุทธศำสตร์ประเทศในส่วนท่ี

เกี่ยวข้องกับกำรยกระดับสมรรถนะกำรแข็งขันกำรลดและกำรปรับเปลี่ยนสู่กำรผลิตท่ี

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



 

3 

2. ตัวแบบและแนวปฏิบัติ ท่ีดีตลอดจนข้อเสนอเชิงนโยบำยส ำหรับพัฒนำกลไกและระบบ

ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้สูเ่กษตรกร 

3. ได้ ผู้ น ำกำรเปลี่ ยนแปลงท่ีผ่ ำนกำรฝึกอบรมภำยใต้กำรเรียน รู้ smart officer ท่ี มี

สมรรถนะและมีควำมพร้อมในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ประเทศ 

 

ขอบเขตกำรวิจัย  

เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนกำรปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ระดับ ปฏิบัติกำร- ช ำนำญกำร ท้ัง

ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 

 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย  

กรอบแนวคิดกำรพัฒนำระบบส่งเสริมเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะกำรแข่งขันผ่ำนกลไก

หนว่ยงำนรัฐ โดยกำรใช้กลธุรกิจฐำนสังคมในกำรลดช่องว่ำงเชิงนโยบำยและกำรปฏิ บัติสู่กำรบรรลุ

เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศแก่เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐเพ่ือสร้ำงผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงในกำรส่งเสริม

เกษตรกรสู่กำรพัฒนำท่ีย่ังยืน สำมำรถยกระดับขีดควำมสำมำรถของเกษตรกรในกำรประกอบ

อำชีพท่ีก่อให้เกิดสมดุลในกำรด ำเนินชีวิต มีควำมสำมำรถด้ำนกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ในสถำ บัน

เกษตรกรมีควำมสำมำรถในกำรส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำเกษตร สร้ำงต้นแบบกำรจัดกำร

ธุรกิจฐำนสังคมในพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ี (PBL) 
 

         

     
        
     

         

      

      

•                   
              
•           
•           
•              
     

         
          
       
            
      

        
               
       
       

      GAPS

                                                 

               

                                
(Life Long Learning)

 
 

ภำพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
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ข้ันตอน/กระบวนกำรวิจัย 
 ในกำรถ่ำยโอนควำมรู้ในกำรยกระดับควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำท่ี ส.ป.ก. : Smart Officer 

มุ่งเน้นน ำชุดควำมรู้ตำมกรอบกำรพัฒนำระบบคุณค่ำและกำรค้ำท่ีเป็นธรรม (VN&F Platform) ไป

พัฒนำตัวแบบธุรกิจชุมชน โดยกำรบริหำรจัดกำรอุปทำนมำใช้ในธุรกิจเพ่ือกำรยกระดับสมรรถนะ

ของธุรกิจ เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของเกษตรกรสู่กำรท ำเกษตร ท่ีดี แสดงให้เห็นทิศทำงในกำร

ขับเคลื่อนซึ่งจะน ำไปสู่คุณค่ำใน 4 ประกำร ได้แก่  กำรเกษตรย่ังยืนและกำรสร้ำงควำมม่ันคงทำง

อำหำร ระบบกำรค้ำท่ีเป็นธรรมและสร้ำงสรรค์สินค้ำไทยสู่สำกล  โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบ

สนับสนุนกำรพัฒนำ คนในสังคมใส่ใจในสุขภำวะ สิ่งแวดล้อมและสังคมคุณภำพมีคุณธรรม  
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ภำพท่ี 1.2 ขั้นตอนกำรด ำเนนิงำน 

 

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

1. กำรประชุมเชิงปฏิบัตกิำรกับทีมกลยุทธ์เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในกำร Logical Framework 

2. กำรประชุมหนว่ยงำนภำคีเพ่ือวำงแผนกำรท ำงำนสู่เป้ำหมำยร่วม 

3. กำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัตกิำรเพ่ือวิเครำะห์องค์กร /Gaps/ มำตรฐำนสมรรถนะ 

4. กำรพัฒนำหลักสูตร สำระกำรเรียนรู้และสื่อกำรสอน 

5. ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยเจ้ำหน้ำท่ีส.ป.ก. /ปฐมนเิทศและจัดท ำฐำนข้อมูล 

6. ก ำหนด Project base รำยบุคคล, community base 
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7. กำรจัดกำรเรียนรู้ (Implement) 

8. กำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร 

9. สรุปผล สร้ำงตน้แบบโครงกำรฯกลุ่มขยำยเครือข่ำย 

10. สรุปบทเรียน จัดท ำข้อมูลเสนอเชิงนโยบำยกำรขับเคลื่อนโครงกำรขยำยผลปี 58 

ตำรำงท่ี 1.1 แผนกิจกรรม 

กิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนนิกำร (12 เดือน) 

1  
มี.

ค 

2 
เม.ย 

3 
พ.ค

. 

4 
มิ.ย. 

5 
ก.ค. 

6 
ส.ค. 

7 
ก.ย. 

8 
ต.ค. 

9 
พ.ย. 

10 
ธ.ค. 

1. กำรประชุมเชิงปฏิบัตกิำรกับทีมกล

ยุทธ์เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในกำร 

Logical Framework 

✓          

2. กำรประชุมหนว่ยงำนภำคีเพ่ือวำง

แผนกำรท ำงำนสูเ่ป้ำหมำยร่วม 

✓          

3. กำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัตกิำร

เพ่ือวิเครำะห์องค์กร /Gaps/ 

มำตรฐำนสมรรถนะ  

 ✓         

4. กำรพัฒนำหลักสูตร สำระกำร

เรียนรู้และสื่อกำรสอน 

  ✓        

5. ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยเจ้ำหน้ำท่ี

ส.ป.ก. /ปฐมนเิทศและจัดท ำ

ฐำนข้อมูล 

   ✓       

6. ก ำหนด Project base รำยบุคคล, 

community base  

    ✓      

7. กำรจัดกำรเรียนรู้ (Implement)    ✓ ✓ ✓ ✓    

8. กำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร        ✓   

9. สรุปผล สร้ำงตน้แบบโครงกำรฯ

กลุ่มขยำยเครือข่ำย 

        ✓  

10. สรุปบทเรียน จัดท ำข้อมูลเสนอเชิง

นโยบำยกำรขับเคลื่อนโครงกำรขยำย

ผลปี 58 

         ✓ 
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ตำรำงท่ี 1.2 แผนกำรด ำเนนิงำนและผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

มีนำคม – 

เมษำยน 57 

กำรจัดประชุมภำคีควำมร่วมมือเพ่ือ

วำงแผนกำรท ำงำนสูเ่ป้ำหมำยร่วม 

เข้ำใจกรอบแนวคิดกำรพัฒนำและ

เป้ำหมำย 

กำรประชุมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจทีม

วิชำกำรและผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือร่วม

ก ำหนดคุณสมบัตแิละกลุ่มเป้ำหมำย 

เข้ำใจนโยบำยกำรพัฒนำ SMART 

OFFICER 

และกรอบกำรเพ่ิมสมรรถนะท่ีจ ำเป็น

แก่เจ้ำหนำ้ท่ี ส.ป.ก. 

กำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือ

วิเครำะห์องค์กร /Gaps/ มำตรฐำน

สมรรถนะ 

เข้ำใจองค์กรและก ำหนดสมรรถนะ 

เมษำยน 57 กำรพัฒนำหลักสูตร สำระกำรเรียนรู้

และสื่อกำรสอน ภำยใตที้มท่ีปรึกษำ 

ร่ำงหลักสูตรกำรพัฒนำผู้น ำกำร

เปลี่ยนแปลงในกำรส่งเสริมเกษตรกร 

สู่กำรพัฒนำท่ีย่ังยืน(Smart officer) 

 

มิถุนำยน 57 กำรจัดปฐมนเิทศกลุ่มเป้ำหมำย

เจ้ำหนำ้ท่ี ส.ป.ก. และจัดท ำฐำนข้อมูล 

สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก ำหนดรำยชื่อ

และฐำนข้อมูลเจ้ำหนำ้ท่ี  

กรกฎำคม57 กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิำรเขียน 

Project base รำยบุคคล, community 

base 

โครงกำรฯในพ้ืนท่ี จ ำนวน 20 ชุมชน 

กรกฎำคม - 

กันยำยน 57 

กำรจัดกำรเรียนรู้ (Implement) 

จ ำนวน 7 คร้ัง 

เจ้ำหนำ้ท่ีมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

ตุลำคม 57 ประชุมกำรปรับปรุงหลักสูตร/สร้ำง

เครือข่ำย Smart Officer 

ร่ำงหลักสูตรกำรพัฒนำผู้น ำกำร

เปลี่ยนแปลงในกำรส่งเสริมเกษตรกร 

สู่กำรพัฒนำท่ีย่ังยืน(Smart officer) 

พฤศจิกำยน 57 สรุปผลสร้ำงตน้แบบโครงกำรฯกลุ่ม

ขยำยเครือข่ำย 

โครงกำรฯ ตน้แบบ  

ธันวำคม 57 กำรประชุมสรุปบทเรียน จัดท ำข้อมูล

เสนอเชิงนโยบำยกำรขับเคลื่อน

โครงกำรขยำยผลปี 58 

รำยงำนข้อเสนอ 



 

7 

นิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร 

1. กำรยกระดับสมรรถนะเจ้ำหน้ำท่ี ส.ป.ก. คือ กระบวนกำรยกระดับสมรรถนะของ

เจ้ำหน้ำท่ี ส.ป.ก. เป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงท่ีท ำหนำ้ท่ีให้กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของ

เกษตรกรและสร้ำงสรรค์ธุรกิจภำยใตโ้ซ่อุปทำนของกลุ่ม 

2. ธุรกิจฐำนสังคม  (Social Economy Enterprise: SEE)  หมำยถึง  ตัวแบบธุรกิจท่ีมี

คุณลักษณะ  5  ประกำร  ได้แก่  กำรด ำเนินกำรบนหลักกำรพ่ึงพำและร่วมมือกันของภำคีท้ังปัจเจก

บุคคลและองค์กร  เพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยใน 3 มิต ิ มีกรอบกำรด ำเนนิงำนอย่ำงมีแบบแผนเพ่ือกำร

บรรลุเป้ำหมำยร่วม  มีกำรบริหำรจัดกำรโซ่อุปทำนในธุรกิจ  มีกำรด ำเนนิธุรกิจภำยใตก้ลไกกำรตลำด  

และไม่รับเงินทุนหรือกำรแทรกแซงกลไกตลำดท่ีเป็นอุปสรรคตอ่กำรค้ำท่ีเป็นธรรม กำรค้ำท่ีเป็นธรรม 

(fair Trade) คือ รูปแบบกำรค้ำระหว่ำงพันธมิตรธุรกิจท่ีจะน ำไปสู่กำรค้ำระหว่ำงประเทศท่ีเป็นธรรม 

โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำท่ีย่ังยืนโดยกำรเสนอเงื่อนไขทำงกำรค้ำท่ีดกีว่ำ 

3. ยุทธศำสตร์ประเทศ (country stratery) เป็นยุทธ์ศำสตร์ท่ีรัฐบำลประกำศใช้เป็นกรอบ

ทิศทำงส ำคัญท่ีมีเป้ำหมำยร่วมกันกับทุกภำคส่วนเพ่ือผลักดันนโยบำยให้เป็นไปในทิศกำรเดียวกันและ

น ำไปสู่กำรปฏิบัตใิห้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีเป้ำหมำย 4 ประกำรคือกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ

ในกำรแข็งขันของประเทศเพ่ือให้หลุดพ้นกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง ลดควำมเลื่อมล้ ำท่ีเนน้กำร

พัฒนำอย่ำงท่ัวถึงเป็นธรรมสู่กำรเติบโตท่ีเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม และเร่งสร้ำงสมดุลและปรับระบบ

บริหำรจัดกำรภำยในภำครัฐให้สำมำรถผนกึก ำลังเป็นระบบครบวงจรและพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

4. เจ้ำหน้ำท่ี ส.ป.ก. คือ เจ้ำหนำ้ในสังกัดส ำนักงำนปฏิรูปท่ีดนิเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผู้มี

บทบำทหนำ้ท่ีในกำรส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดนิ 

5. นักส่งเสริม หมำยถึง บุคคลผู้มีบทบำทสนับสนุนองค์ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ ในกำรกระตุ้น

เกษตรกรให้เกิดทรรศนะตอ้งกำรควำมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง เพ่ือประโยชน์อย่ำงแท้จริงต่อ

ตนเอง ครอบครัว และชุมชน  

6. Smart Farmer หมำยถึง บุคคลท่ีมีควำมภูมิใจในกำรเป็นเกษตรกร มีควำมรอบรู้ในระบบ

กำรผลิตดำ้นกำรเกษตรแตล่ะสำขำ มี ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ เชื่อมโยงและบริหำรจัดกำรกำร

ผลิตและกำรตลำด โดยใช้ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ ค ำนึงถึงคุณภำพและควำมปลอดภัยของผู้ 

บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม 

7. Smart Officer หมำยถึง บุคลำกรของทุกหนว่ยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ท่ีปฏิบัตงิำนท้ังในส่วนกลำงและส่วนภูมิ  ภำค เป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำให้เป็น  Smart Officer ท่ีมี

ควำมรักเกษตรกรเหมือนญำติ  มีควำมรอบรู้ทำงวิชำกำรและนโยบำยใช้เทคโนโลยีมำช่วยเหลือ

เกษตรกร สร้ำงควำมเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมุ่งน ำเกษตรกรสู่ Green Economy และ 

Zero waste agriculture มีควำมภำคภูมิใจในองค์กรและควำมเป็นข้ำรำชกำร 



บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

 โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไก

หน่วยงานรัฐ” ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าท่ีเป็นธรรม 

ระยะท่ี 7 สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คณะวิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม

ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนนิโครงการ ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

2. การเรียนรู้: การจัดการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning (PBL) และ Action 

Learning 

3. ส.ป.ก.และโครงการความร่วมมือ 

4. Smart Farmer และ Smart Officer  

 

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกั บ“การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะการ

แข่งขันผ่านกลไกหนว่ยงานรัฐ”ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ

การค้าท่ีเป็นธรรม ระยะท่ี 7 นี้ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ท่ีเกี่ยวข้อง 

ดังนี้ 

ค าว่า “หลักสูตร” แปลมาจากค าในภาษาอังกฤษว่า “curriculum” ซึ่งมีรากศัพท์มาจาก

ภาษาลาตนิว่า “currere” หมายถึง “running course” หรือ เส้นทางท่ีใช้วิ่งแข่ง ต่อมาได้น าศัพท์นี้มา

ใช้ในทางการศึกษาว่า “running sequence of course or learning experience” เป็นการเปรียบเทียบ

หลักสูตรเสมือนสนามหรือลู่วิ่งให้ผู้ เรียนจะต้องฟันฝ่าความยากของวิชา หรือประสบการณ์การ

เรียนรู้ตา่ง ๆ ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรเพ่ือความส าเร็จ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537: 12) ได้ให้แนวคิดว่า 

หลักสูตร คือ มวลประสบการณ์ท้ังปวงท่ีจัดให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพ

สากล มาตรฐานความเป็นชาติไทยและมาตรฐานท่ีชุมชนท้องถิ่นต้องการ สงัด อุทรานันท์ (2538: 

6) กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง ลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้ 1. หลักสูตร คือ สิ่ง ท่ีสร้างขึน้ใน

ลักษณะของรายวิชา ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อสาระท่ีจัดเรียงล าดับความยากง่าย หรือเป็นขั้นตอน

อย่างดีแล้ว 2. หลักสูตร ประกอบด้วยประสบการณ์ทางเรียนซึ่งได้วางแผนล่วงหน้าเพ่ือมุ่งหวังจะให้

เด็กได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีต้อ งการ 3.หลักสูตร เป็นสิ่ งท่ีสังคมสร้างขึ้นส าหรับให้
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ประสบการณ์ทางการศึกษาแก่เด็กในโรงเรียน 4. หลักสูตร ประกอบด้วยมวลประสบการณ์ท้ังหมด

ของผู้เรียน ซึ่งเขาได้ท าได้รับรู้ และได้ตอบสนองตอ่การแนะแนวของโรงเรียน 

จากแนวคิดข้างตน้ จึงสรุปได้ว่า หลักสูตร คือ แนวทางในการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นพัฒนา

ผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายทางการศกึษาตามมาตรฐานสากล มาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง และ

ความตอ้งการชุมชนท้องถิ่น  

การพัฒนาหลักสูตรเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การ

ปรับปรุงหลักสูตรเป็นวิธีการพัฒนาหลักสูตรอย่างหนึ่ง วิชัย วงษ์ใหญ่ (2525: 10) กล่าวว่า การ

พัฒนาหลักสูตร คือ การพยายามวางโครงการท่ีจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตามจุดหมายท่ี

ก าหนดไว้ หรือการพัฒนาหลักสูตรและการสอนคือ ระบบโครงสร้างของการจัดโปรแกรมการสอน 

ก าหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การปรับปรุงต ารา แบบเรียน คู่มือครู และสื่อการเรียนตา่ง ๆ การ

วัดและประเมินผลการใช้หลักสูตรการปรับปรุงแก้ไข และการให้ การอบรมครูผู้ใช้หลักสูตรให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตรและ การสอน รวมท้ังการบริหารและบริการหลักสูตร 

สงัด อุทรานันท์ (2532: 33) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การด าเนนิการจัดท าหลักสูตร

ขึน้มาใหม่ หรือจัดท าหลักสูตรท่ีมีอยู่แล้วให้ดขีึน้ 

ส าลี  ทองธิว (2553) กล่าวถึง จุดเร่ิมของการพัฒนาหลักสูตรว่า จะตอ้งเลือกแนวคิด 

หลักการและปรัชญาท่ีจะใช้เป็นกรอบในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร จากวิวัฒนาการการพัฒนา

หลักสูตรท้ังในและตา่งประเทศในช่วง 50-60 ท่ีผ่านมา พบว่า กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร

ท่ีผ่านมาสามารถจัดได้เป็น 5 กลุ่มหลักๆ สรุปสาระส าคัญ จุดแข็ง และจุดอ่อนของแต่ละกลุ่ม

แนวคิดดังตารางท่ี 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร 

 

กลุ่มแนวคิด สาระส าคัญ จุดแข็ง จุดอ่อน 

1) กลุ่มท่ีพัฒนา

หลักสูตรภายใตก้รอบ

แนวคิด 

ท่ีว่า “หลักสูตร คือ

รายละเอียดของเนื้อหา

และสาระท่ีจ าเป็นตอ้ง

ส่งผ่านให้กับผู้เรียน” 

เป็นกรอบแนวคิดท่ีเนน้

ไปในเร่ืองของสาระ

เนื้อหาท่ีจะตอ้งเลอืก 

ประมวลและจัดให้กับ

ผู้เรียนการประเมินผล

เนน้วัดว่า ผู้เรียนได้รับ

การถ่ายทอดความรู้

สมบูรณ์มากน้อย

มีการประมวลเนื้อหา

สาระ 

อย่างเข้มข้น และวางแผน 

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 

- ไม่แนช่ัดว่าควรจะใช้ 

หลักเกณฑ์อะไรในการ 

เลอืกหลักสูตรและ 

เนื้อหาวิชา 

- เปลี่ยนบทบาทครู

จาก 

ผู้ถ่ายทอดหลักสูตร

เป็น 
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กลุ่มแนวคิด สาระส าคัญ จุดแข็ง จุดอ่อน 

เพียงไร ผู้สร้างหลักสูตร 

2) กลุ่มท่ีพัฒนา

หลักสูตร 

ภายใตก้รอบแนวคิด 

ท่ีว่า “หลักสูตร คือ 

ผลผลิตของการเรียนรู้” 

ให้ความส าคัญตอ่การ

ด าเนนิชีวิตของผู้เรียน

เนน้เตรียมทักษะ 

ความรู้ และ

ประสบการณ์ท่ีตรง

ตามความตอ้งการของ

ผู้เรียนและคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ท่ี

นายจ้างตอ้งการ 

หลักสูตรพัฒนาขึน้จาก

คน 

ในวงการพัฒนาหลักสูตร 

เพราะจะทราบหรือ 

คาดคะเนความตอ้งการ 

ของผู้เรียนและนายจ้าง

ได้ 

ค่อนข้างแม่นย า 

- เป็นหลักสูตรท่ี

ผูกมัด 

ผู้เรียนมากเกินไป ท า

ให้ 

ผู้เรียนไม่สามารถ

พัฒนาคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ท่ี

หลากหลาย 

- การประเมินผลแบบ 

วางแผนลว่งหนา้ท าให้

ขาดการสร้างกิจกรรม

ใหม่ๆ ท่ีปรับไปตาม

บริบทของการเรียนรู้ 

3) กลุ่มท่ีพัฒนา

หลักสูตร 

ภายใตก้รอบแนวคิด 

ท่ีว่า “หลักสูตร คือ 

กระบวนการเรียนรู้” 

เนน้กระบวนการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้เรียนและผู้สอน ผ่าน

สาระความรู้

กระบวนการเรียนรู้

เกิดขึน้ในห้องเรียน 

เนน้ผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง 

(child centered 

learning) 

ตา่งจากแนวคิดกลุ่มท่ี 

2 ซึ่งผู้เรียนเป็นเพียงผู้

รอรับการสอนเท่านัน้ 

เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ี

ให้ 

ความส าคัญตอ่ความ 

ตอ้งการของผู้เรียนแทนท่ี 

จะให้ความส าคัญตอ่ครู 

หรือผู้บริหารเป็นหลัก 

โดยสะท้อนให้เห็นอย่าง

เป็นรูปธรรมท้ังในเร่ือง

ของการออกแบบ

หลักสูตร เนื้อหา 

สาระ และการจัดการ 

เรียนการสอน 

- บางแนวคิดเสนอว่า 

หลักสูตรท่ีเนน้สาระ

เรียนรู้ยังคงมี

ความส าคัญมากกว่า 

กระบวนการเรียนรู้ 

ผู้เรียนมีสทิธิท่ีจะคิด

และเลอืกเนื้อหาและ

เป้าหมายท่ีจะมีคุณค่า

ตอ่ตัวผู้เรียนเอง 

4) กลุ่มท่ีพัฒนา

หลักสูตร 

ภายใตแ้นวคิดท่ีว่า 

ลักษณะไปในแนว

เดียวกับแนวคิดกลุ่มท่ี 

3 แตเ่พ่ิมเตมิในเร่ือง

เนน้ความสนใจและความ 

ตอ้งการท่ีจะท าความ 

เข้าใจกับปัญหา กิจกรรม 

- การน าหลักสูตรไปใช้

ผิดวิธี เช่น การน า

ค่านยิม และแนวทาง



 

11 

กลุ่มแนวคิด สาระส าคัญ จุดแข็ง จุดอ่อน 

“หลักสูตร คือ การ 

จัดการเรียนรู้ตาม 

ข้อตกลงและพันธ 

สัญญาระหว่างผู้เรียน 

และผู้สอน” 

เป้าหมายของหลักสูตร 

แนวคิดกลุ่มนี้เนน้การ

เรียนรู้เพ่ือพัฒนาความ

เป็นมนุษย์พัฒนาตนเอง 

และรับผิดชอบตอ่การ

พัฒนาสังคม 

และการกระท าของคน 

ส่วนใหญ่ 

ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่

เพียงฝ่ายเดียวมาเป็น

ตัวก าหนดสาระการ 

เรียนรู้ ก าหนดทักษะ 

ท่ี 

ตอ้งพัฒนาหรือก าหนด 

ทัศนคตท่ีิไม่เป็นท่ี

ยอมรับของฝ่ายใดฝ่าย

หนึ่ง 

5) กลุ่มท่ีพัฒนา

หลักสูตร 

ภายใตก้รอบแนวคิด 

ของ “หลักสูตร

ทางเลอืก” 

เนน้การพัฒนา

หลักสูตรเพ่ือใช้นอก

บริบทโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตอ้งศึกษาบริบทสังคม 

ปัญหาและ 

วิธีการแก้ปัญหาท่ี

หลากหลายตลอดจน

ผลกระทบของการ

แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ใน

สังคม 

เนน้ศิลปะการสร้างคน 

ไม่ใช่สร้างผู้เชี่ยวชาญ 

โดย 

เปิดโอกาสให้คนกลุ่ม

ตา่งๆ ช่วยกันระบุ

รายละเอียดเชิงลึก

เกี่ยวกับปัญหาในสังคมท่ี

สามารถน าไปสู่การ

แก้ปัญหา 

- ยังเกิดข้อสงสัยถึง

ลักษณะของสิ่งท่ีมี

คุณค่าแก่การเรียนรู้

และวิธีการท่ีจะสร้าง

มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท่ีจะ

น าพา 

ตนเองและผู้อื่นไปสู่ 

เป้าหมายชีวิตท่ีดงีาม 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก ส าลี ทองธิว (2553) 

 

สถานศึกษาโดยส่วนใหญ่ในประเทศไทย เน้นกรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะท่ี

เนน้ให้รายละเอียดของเนื้อหาสาระและผลผลิตของการเรียนรู้ ท าให้หลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ

สถานศึกษาในระบบเป็นหลักสูตรท่ีไม่เอือ้ต่อการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

และไม่สอดคล้องกับความหมายและเป้าหมายของการจัดการศึกษาภายใต้บริบทปัญหาของ

สังคมไทยในยุคปัจจุบันกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรภายใต้  “หลักสูตรทางเลือก” น่าจะสอด

รับกับบริบทการเรียนรู้ของชาวนา ซึ่งจ าเป็นต้องมองอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างเป็นองค์รวมและ

ด าเนินไปพร้อมกัน ท้ังนี้ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท (2550) กล่าวถึงความสัมพันธ์เชื่องโยงของสองเร่ืองนี้

ไว้ว่า กิจกรรมในการประกอบอาชีพเร่ิมต้นจากแผนการผลิตซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่การเข้าถึงแหล่งทุน
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และปัจจัยการผลิต การผลิตและการใช้เทคโนโลยี การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  การเก็บรักษา การ

แปรรูป การจ าหน่าย หลังจากจัดสรรเป็นเงินออมและการสะสมทุนแล้วก็จะเป็นเร่ืองของแผนการ

ด าเนินชีวิต ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้โภชนาการและดูแลสุขภาพ  การดูแลความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วน ร่วมในสั งคม สันทนาการและการสืบทอด

วัฒนธรรมและประเพณี (รูปท่ี 2.1) กรอบแนวคิดหลักสูตรท่ีมองความเชื่อมโยงของอาชีพและการ

ด าเนนิชีวิตชาวนาไปด้วยกันตามแนวคิดนี้ จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาอาชีพและการ

ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาได้ดว้ยตนเองอย่างม่ันคง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 กรอบแนวคิดความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมการประกอบอาชีพและการด าเนนิชีวิตของ

เกษตรกร   

ท่ีมา : จุฑาทิพย์ ภัทราวาท (2550) 

 

หลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นโดยท่ัวไป จะมีกรอบมาตรฐานทางวิชาการเป็นตัวก าหนด กล่าวคือ ใน

แต่ละหน่วยการเรียน รู้นั้น  ผู้เรียนควรเรียนรู้และสามารถท าอะไรได้ บ้าง  เรียกมาตรฐานนี้ว่ า 

“มาตรฐานเนื้อหา” (content standards) ผู้เรียนมีการปฏิบัติออกมาเช่นไรท่ีสะท้อนว่าผู้ เรียนไปถึง

มาตรฐานเนื้อหา เรียกว่า “มาตรฐานปฏิบัติการ” (performance standards) และ ผู้เรียนแสดงผล

การปฏิบัติออกมาได้ดีเพียงใด เรียกว่า “มาตรฐานความช านาญการ” (proficiency standards) 

มาตรฐานวิชาการท่ีก าหนดขึ้นท้ังสามด้านนี้จะเป็นพ้ืนฐานของการวัดและประเมินผลความส าเร็จ

ของการจัดการศกึษาท้ังในส่วนของผู้สอนและผู้เรียน โดยคาดหวังว่าผู้ เรียนจบหลักสูตรท่ีผ่าน
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มาตรฐานทางวิชาการข้างต้นจะมีความสามารถ5 ประการ คือการประยุกต์คว ามรู้พ้ืนฐาน 

ความสามารถในการคิด เช่น การแก้ปัญหา การตัดสินใจความคิดสร้างสรรค์  เป็นต้น ทักษะการ

สื่อสาร ความสามารถในการผลิตผลงานท่ีดี  และ ความสามารถเชื่อมโยงและอยู่ได้ในสังคม เช่น 

การเป็นพลเมืองท่ีดี การเตรียมตัวเพ่ือท างาน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) เป็นต้น 

(Fortier et al., 1998) นอกจากนี้ ระยะหลังมีการพัฒนาแนวคิด  การออกแบบหลักสูตรแบบ

ย้อนกลับ (backward design) ซึ่งแนวคิดนี้จะสวนกลับกับการออกแบบหลักสูตรในรูปแบบดั้งเดิม

ท่ีผู้สอนจะก าหนดเนื้อหาเรียนรู้ออกมาก่อน แล้วน ามาคิดวิธีการเรียนการสอนเพ่ือน าเนื้อหาสู่ผู้

ผู้เรียน จากนั้นก็เป็นขั้นตอนการประเมินผลผู้เรียน  ในการออกแบบหลักสูตรแบบย้อนกลับ  จะ

ก าหนดเป้าประสงค์ (goal) ขึ้นก่ อน จากนั้นก าหนดแนวทางประเมิน  (assessment) แล้ วจึงมา

วางแผนเรียนรู้ (lesson plan) เปรียบเสมือนการเดินทางท่ีจะตอ้งรู้เป้าหมาย (roadmap) ก่อน แล้ว

ค่อยหาวิธีการเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้น ท าให้ผู้สอนก าหนดเนื้อหาและออกแบบการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายอย่างแท้จริงจุดเร่ิมตน้ของแนวคิดนี้มีมาตัง้แต่ช่วงปี ค.ศ. 1970 ถูก

พัฒนาเร่ือยมาจนใน ค.ศ. 1991 มีการน าไปใช้ในโครงการอบรมภาวะผู้น า ต่อมาพบแนวคิดนี้ "What 

is backward design?" ใน ห นั งสื อ ชื่ อ  “Understanding by Design” ขอ ง  Wiggins and McTighe 

(1999) ซึ่ง วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒผล (2555) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการวางแผนการ

จัดการเรียนรู้ ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจฝังลึก  (deep knowledge) โดยก าหนดผลการ

เรียนรู้ท่ีคาดหวังจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  หรือค าอธิบายรายวิชาของ

หลักสูตร เพ่ือก าหนดพฤติกรรมการเรียนรู้ และเป็นแนวทางในการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 

การออกแบบวัดและประเมินผล รวมท้ังการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน กระชับ 

เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยมีขั้นตอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นท่ี 1: วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของ

ผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ขั้นท่ี 2: ก าหนดแนวคิดส าคัญ (key concept) ของหนว่ยเรียนรู้ ทักษะการคิด คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ และผลการเรียนรู้ (learning outcome) 

ขั้นท่ี 3: การก าหนดหลักฐานและออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

การก าหนดหลักฐานท่ีแสดงว่าผู้ เรียนมีความเข้าใจคงทน  (deep knowledge) และจัดล าดับหลักฐาน

การ 

แสดงออก ตลอดจน ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้และออกแบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ี

สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ขั้นท่ี 4: การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย กิจกรรม สื่อเรียนรู้ และเคร่ืองมือ

ประเมินและเกณฑ์การประเมิน 
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ขั้นท่ี 5: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และประเมินผล ประกอบด้วย ด าเนนิกิจกรรมการเรียนรู้

ประเมินและสะท้อนผลการประเมิน บันทึกหลังการสอนและปรับปรุงแก้ไข 

 

การเรยีนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning (PBL) และ Action Learning 

การเรียนรู้ท่ีเน้นโครงงานเป็นฐานเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีท้าทายนักเรียนให้สืบค้นและ

กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในห้องเรียนมากขึน้สามารถบูรณาการข้ามสาระการเรียนรู้และยังใช้ได้กับ

ทุกระดับชั้นโครงงานท่ีดีควรเปิดโอกาสให้นักเรียนสวมบทบาทเสมือนชีวิตจริงและปฏิบัติภาระงาน

นัน้ให้เสร็จสมบูรณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้โครงงานเป็นฐานไม่ได้ทาให้เกิดความแตกตา่งหรือเป็นภาระท่ี

เพ่ิมขึ้นในหลักสูตรหรือเป็นเพียงแค่กิจกรรมท่ีมีแก่นเร่ือง (theme) ร่วมกันหลักสูตรท่ีเน้นโครงงาน

จะขับเคลื่อนด้วยค าถามส าคัญซึ่งเชื่อมโยงมาตรฐานเนื้อหาและพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงการ

จัดการเรียนรู้ท่ีเนน้โครงงานเป็นฐานนั้นตอ้งพิจารณาความเหมาะสมว่าการบูรณาการโครงงานนั้น

สามารถกระตุน้การเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างดีเย่ียมซึ่งบางหน่วยการเรียนรู้สามารถเน้นโครงงาน

ได้ต้ังแตต่้นจนจบขณะท่ีบางหน่วยการเรียนรู้น้ันบูรณาการโครงงานเข้าเป็นเพียงประสบการณ์หรือ

เป็นสว่นหนึ่งของหน่วยการเรียนรู้เท่านัน้  

 ดังนัน้โครงงานจึงเป็นการจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่งท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนด้วยการค้นคว้าลง

มือปฏิบัติจริงในลักษณะของการส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้นผู้ เรียนจะมีปัญหาข้องใจจะ

รวบรวมข้อมูล น ามาวิเคราะห์ ทดสอบเพ่ือแก้ปัญหาข้องใจผู้ เรียนจะน าความรู้จากชั้นเรียนมา

บูรณาการในการแก้ปัญหา ค้นหาค าตอบเป็นกระบวนการค้นพบน าไปสู่การเรียนรู้ผู้เรียนจะเกิด

ทักษะการท างานกับผู้อื่นทักษะการจัดการ ผู้สอนจะเข้าใจผู้เรียนเห็นรูปแบบการเรียนรู้การคิด

วิธีการท างานของผู้เรียน จากการสังเกตการท างานการเรียนแบบโครงงาน เป็นการเรียนแบบศึกษา

ค้นคว้าวิธีการหนึ่งแต่เป็นการศึกษาค้นคว้า ท่ีใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการ

แก้ปัญหา  เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนมีเหตุผลสรุปเร่ืองราวอย่างมีกฎเกณฑ์  ท างานอย่างมี

ระบบ  การเรียนแบบโครงงานไม่ ใช่การศึกษาค้นคว้าจัดท ารายงานเป็นอย่ างเดียว ต้องมีการ

วิเคราะห์ข้อมูลและมีการสรุปผล 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนแบบ PBL 

รูปแบบท่ีเน้นการดึงเอาศักยภาพของผู้ เรียน ให้น าออกมาใช้ให้มากท่ีสุดฝึ กฝนทักษะ

กระบวนการศึกษาและหาข้อมูลสารสนเทศประกอบกับการตัดสินใจค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วย

ตนเองศึกษาเร่ืองท่ีสนใจโดยอิงความรู้เดิมท่ีมีเป็นหลักส่งเสริมให้ผู้ เรียนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้

แบบสืบสอบ (Process of inquiry) ซึ่งเป็นกระบวนการคิดขั้นสูง และเป็นไปตามหลักการท่ีว่า "การ

เรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ"  



 

15 

วัตถุประสงค์เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

 โครงงานเรียนรู้(PBL) เป็นการจัดสถานการณ์ในการจัดการเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วย

พัฒนาทักษะให้กับผู้เรียนอย่างหาค่ามิได้เพราะผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ แก้ปัญหา การ

ประชุม และจัดกิจกรรมการสบืสวนเสาะหาค าตอบซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนในกลุ่ม หรือตัวผู้ เรียนเอง 

สามารถแก้ไขหรือน าเสนอความจริง และมีความคิด ความรู้ขึ้นมา ผู้ เรียนสามารถน าความรู้และ

ประสบการณ์จากโครงการท่ีท ามาประยุกต์ใช้กับปัญหาและสถานการณ์ชีวิตจริง 

โครงงานเรียนรู้(PBL) เป็นการจัดกิจกรรมในหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ท างานบนพ้ืนฐาน

ของความท้าทายท่ีซับซ้อน ด้วยค าถามหรือปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของผู้เรียน การ

ตัดสินใจ ท าให้เกิดทักษะในการสอบสวนเรียนรู้จากประสบการณ์ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

ด้วยทักษะท่ีแสดงให้เห็นว่ามีหลายวิธีท่ีจะแก้ปัญหาและน าไปปรับใช้กับชีวิตของตนในโลกแห่งความ

เป็นจริงโดยครูเป็นเพียงผู้ก ากับดูแลผลรวมของการเรียนรู้ 

โครงงานเรียนรู้(PBL) เป็นวิธีการในการเรียนรู้ท่ีเน้น การสร้างสิ่งประดิษฐ ์หรือผลิตผลของ

ผู้เรียนให้เป็นตัวแทนของสิ่งท่ีรู้โดยใช้ท้ังความรู้ ทักษะกระบวนการและสหวิทยาการและความ

ร่วมมือของกลุ่มผู้เรียน  

ข้ันตอนการเรียนรู้แบบโครงการ 

สุชาติ วงศ์สุวรรณ (2542) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบโครงการเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งกระท า

อย่างต่อเนื่อง ตั้งแตเ่ร่ิมต้นจนกระท่ังเสร็จสิ้นโครงการ ซึ่งผู้ เรียนต้องเป็นผู้ด าเนนิการท้ังสิน้ โดยมี

ครู-อาจารย์ท่ี ได้รับหมอบหมายให้ท าหน้าท่ี เป็น ท่ีปรึกษา คอยให้ค าแนะน าเสนอแนะ และให้

ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาในการด าเนนิโครงการ มีขั้นตอนท่ีส าคัญ 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

1.การคิดและเลอืกหัวข้อเร่ือง 

 การด าเนนิงานตามขั้นตอนนี้เป็นการคิดหาหัวข้อเร่ืองท่ีจะท าโครงการโดยผู้เรียนต้องตั้งต้น

ด้วยค าถามท่ีว่า 

  -จะศกึษาอะไร  -ท าไมตอ้งศกึษาเร่ืองดังกล่าว 

 สิ่งท่ีจะน ามาก าหนดเป็นหัวข้อเร่ืองโครงการ จะได้มาจาก ปัญหา ค าถามหรือความอยากรู้

อยากเห็นในเร่ืองต่างๆ ของผู้เรียนเอง ซึ่งเป็นผลจากผู้เรียนได้อ่านจากหนังสอื เอกสาร บทความ 

ยอมฟังความคิดเห็น การบรรยาย การสนทนา หรือจากการท่ีได้ไปดูงาน ทัศนศกึษา ชมนทิรรศการ 

หรือสังเกตจากปรากฏการณ์ต่างๆรอบข้าง 

2.การศกึษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องนี้ รวมไปถึงการขอค าปรึกษา หรือข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมท้ังการส ารวจวัสดุอุปกรณ์ตา่งๆ 
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การด าเนินงานตามขั้นตอนนี้จะท า ให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ ของ

เนื้อหาต่างๆท่ีเกี่ยวข้องเพ่ิมมากขึ้น  รวมท้ังท าให้เห็นถึ งขอบข่ายของภาระงานท่ีจะด าเนินการ

โครงการท่ีจะท าผลท่ีได้จากการด าเนินงานขั้นตอนนี้ จะช่วยท าให้ได้แนวคิดในการก าหนดขอบข่าย

หรือเค้าโครงของเร่ืองท่ีจะศกึษา ดังนี้ 

-สิ่งท่ีจะกระท า  -ทรัพยากรหรือวัสดุอุปกรณ์ 

-วัตถุประสงค์  -บุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้อง 

-ผลท่ีได้รับ  -การน าเสนอ 

-กระบวนการ  ฯลฯ 

3.การเขียนเค้าโครงของโครงการ 

เป็นการสร้างแผน ท่ีความคิด โดยน าเอาภาพของงาน และภาพภาพความส าเร็จของ

โครงการท่ีวิเคราะห์ไว้มาจัดท ารายละเอียด เพ่ือแสดงแนวคิด แผน และขั้นตอนการท าโครงการอาจ

ใช้การระดมสมอง ถ้าเป็นการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือให้ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้เห็นภาระงาน 

ตัง้แต่เร่ิมต้นจนเสร็จสิน้ รวมท้ังได้ทราบถึงบทบาทและระยะเวลาในการด าเนินงาน เม่ือเกิดความ

ชัดเจนแล้วจ าน าเอามาก าหนดเขียนเป็นเค้าโครงของโครงการ ประกอบด้วยหัวข้อตา่งๆดังนี้ 

การเขียนเค้าโครงโครงการ 

1.ชื่อโครงการ  ท าอะไรกับใครเพ่ืออะไร 

2.ชื่อผู้ท าโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มก็ได้ 

3.ชื่อท่ีปรึกษาโครงการ ครู อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีในท้องถิ่น ผู้ท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา 

4.การปฏิบัตโิครงการ 

 เป็นการด าเนินงาน หลังจากท่ีโครงการได้รับความเห็นชอบจากครู อาจารย์ท่ีปรึกษา และ

ได้รับการอนุมัติจากสถานศึกษาแล้ว ผู้ เรียนต้องลงมือปฏิบัติจามแผนงานท่ีก าหนดไว้ในเค้าโครง

ของโครงการและระหว่างการปฏิบัติงานผู้ เรียนต้องปฏิบัติงานด้ว ยความรอบคอบ ค านึงถึงความ

ประหยัด ปละความปลอดภัยในการท างาน ต้องมีการจดบันทึกข้อมูลตา่งๆ ไว้อย่างละเอียด ท า

อะไร ได้ผลอย่างไร ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข้อย่างไร 

การบันทึกข้อมูลดั งกล่าวนี้ ต้อ งจัดท าอย่างเป็นระบบ ระเบียบ เพ่ือจะได้ใช้เป็นข้อมูล 

ส าหรับการปรับปรุงการด าเนนิงานในโอกาสตอ่ไปด้วย 

 5.การเขียนรายงาน 

 เป็นการสรุปผลรายงานผล การด าเนนิงานโครงการเพ่ือให้ผู้อื่นได้ทราบถึงแนวคิด วิธีการ

ด าเนนิงาน ผลท่ีได้รับ ตลอดจนข้อสรุป ข้อเสนอแนะตา่งๆ เกี่ยวกับโครงการ การเขียนรายงาน ควร

ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย กระชับชัดเจน และครอบคลุมประเด็นส าคัญๆ ของโครงการท่ีปฏิบัตไิว้แล้ว โดย

อาจเขียนในรูปของ สรุปรายงานผล  
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 6.การแสดงผลงาน 

 เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการท าโครงการ เป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานของโครงการ

ท้ังหมดมาน าเสนอให้ผู้อื่นได้ทราบ ซึ่งผลผลิตท่ีได้จากการด าเนินโครงการประเภทต่างๆ มีลั กษณะ

เป็นเอกสาร รายงาน ชิ้นงาน แบบจ าลอง ฯลฯ ตามประเภทของโครงการท่ีปฏิบัตกิารแสดงผลงาน 

ซึ่งเป็นการน าเอาผลงานด าเนนิงานมาเสนอนี้สามารถจัดได้หลายรูปแบบ เช่นการจัดนิทรรศการ 

หรือท าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดท าเป็นสื่อมัลติมีเดีย และอาจน าเสนอในรูปแบบ ของการแสดงผล

งาน การน าเสนอด้วยวาจา รายงาน บรรยาย ฯลฯ 

การวัดและการประเมินผล 

 สุชาต ิวงศส์ุวรรณ (2542) กล่าวว่า แนวทางการประเมินผลการปฏิบัตโิครงการของผู้เรียน 

เป็นการประเมินตามสภาพจริง เป็นวิธีการค้นหาความสามารถและความก้าวหน้าในการเรียนรู้ท่ี

แท้จริงของผู้เรียน  

การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้โครงการ จะต้องมีการประเมินผลการเรียนรู้ ครูผู้สอนจะ

เป็นผู้ก าหนดและเลือกประเมินโดยมีแนวทางการประเมิน 3 แนวทาง ได้แก่ (Young and Henquinet, 

2000 อ้างใน วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, 2545) 

 1.การประเมินกระบวนการ (evaluated group process) หมายถึง ล าดับขั้นตอนของ

การด าเนนิกิจกรรมตามโครงการตัง้แต่เร่ิมโครงการจนจบโครงการ 

2.การประเมินผลของโครงการ (evaluated product group) หมายถึง ผลท่ีได้จาก

การด าเนนิการตามกระบวนการ เช่น เค้าโครงของโครงการ รายงานการเขียน หรือผลการน าเสนอ

งาน 

3.การประเมินท้ังกระบวนการและผลของโครงการ ต้องมีเกณฑ์ชี้วัดท่ีมุ่งพิจารณา

ท้ังในแง่คุณภาพ และแง่ปริมาณ ของการมีส่วนร่วมกิจกรรมภายในกลุ่ม การเตรียมการในการ

ประชุม การปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม 

ประโยชน์ของการน าไปใช้ 

ด้านผู้เรียน  ผู้ เรียนจะมีความกระตือ รือร้นในการเรียนมากขึ้นเพราะเป็นการเรี ยน รู้ท่ี

สามารถเลอืกได้ตามความสนใจของผู้เรียนเองและฝึกกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบ

การคิดท่ีเป็นระเบียบและสมบูรณ์มากขึน้และผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองซึ่งจะ

ส่งเสริมให้เกิดความอยากรู้อยากเรียนมากขึ้น  

ด้านผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการสอนได้ง่ายมากขึน้ โดยผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน าชี้แนะใน

ส่วนท่ียังขาดในการท างานของผู้เรียนและผู้สอนสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกับผู้เรียนท าให้เกิดการต่อ

ยอดทางความคิดต่อไป  
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ส.ป.ก.และโครงการความร่วมมือ 

การด าเนินการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วย “โครงการถ่ายโอนความรู้ในการ

ยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. (Smart Farmers; Smart Officers) สู่การ

พัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพ่ือการกินดีอยู่ดี” ซึ่งเป็นการท างานภายใต้เครือข่ายภาคี 3 ภาคส่วน คือ 

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิ จัย (สกว.) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวนี้ได้มีการด าเนินการไปแล้วใน

หลักสูตร การเรียนรู้ชาวนามืออาชีพ : จากแปลงนาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน ในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดเชียงราย สิงห์บุรี มหาสารคามและชุมพร และตอ่มาได้มีการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาผู้น า

การเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรกรรม ในการพัฒนาหลักสูตรทางเลือกเพ่ือสร้างความม่ันใจให้คนท่ีมี

อาชีพประจ าแต่ยังลังเลท่ีจะเข้าสู่อาชีพเกษตรได้เข้ามาเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ  ศึกษาดูงานและร่วมท า

กิจกรรมเสริมท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีพเกษตรกรรม ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวอาจไม่ต้อง

เปลี่ ยนอาชีพมาเป็นเกษตรกร แต่เป็นก าลังส าคัญในการวางแผน การผลิต การแปรรูปและ

การตลาด ในธุรกิจการเกษตรพร้อมท้ังเป็นผู้น าท่ีจะเป็นผู้เชื่อมโยงพัฒนาโดยเฉพาะด้านการเกษตร

ระหว่างชุมชนกับรัฐ  

การสร้างและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยความร่วมมือของ ส านักงานปฏิรูปท่ีดิน

เพ่ือเกษตรกรรรม (ส.ป.ก.) ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) และส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว .) เป็นหน่วยงานความร่วมมือหลักตั้ง แต่ปี  2550 เป็นต้นมา ได้ ให้

ความส าคัญในการจัดท าเพ่ือมุ่งเน้นให้เกษตรกร สามารถแก้ไขปัญหา พ่ึงพาตัว เอง รู้จักคิด

วิเคราะห์ วางแผนกระบวนการผลิต การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและรู้จักใช้เทคโนโลยี โดย

เน้นการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่ งเสริมงานวิจัย

การเกษตรท่ีจะเกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตรในวงกว้าง ส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม  (Small and Medium Enterprises; SMEs) ด้ าน การเกษตร ส ร้างต้นแ บบด้ านก ารผลิ ต

การเกษตรในแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนยกระดับสังคมเกษตรกรรม และการจัดการเรียนรู้ของ

เกษตรกร นั กศึกษา และเจ้าหน้ าท่ี  Smart Farmers, Smart Officer เพ่ือ เตรียมคว ามพร้อมให้

เกษตรกรก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ในปี 2558 ท่ีจะเกิด

การแข่งขันทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหารท่ีปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรของ

เกษตรกรย่อมได้รับผลกระทบในเร่ืองของต้นทุนและคุณภาพการผลิตสู่มาตรฐานระบบการผลิต

สินค้าเกษตร โดยเฉพาะการผลักดันให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรใน

ขอบข่ายการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี : Good Agricultural Practice (GAP) ซึ่งจะใช้มาตรฐานการ

ส่งออกสินค้าเกษตรของไทยในกลุ่ม AEC จึงได้เข้ามามีความส าคัญกับระบบการผลิตมากขึ้น เพ่ือ

เป็นการเพ่ิมมูลค่าคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตผลทางการเกษตรมากขึ้น 
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การด าเนินงานเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่เดิมของแต่ละหน่วยงาน โดยการ

สร้างความร่วมมือระหว่างหนว่ยงานท่ีทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน  และแบ่งบทบาทและหน้าท่ีตาม

ภารกิจเดิมของแตล่ะหนว่ยงานพร้อมกับสร้างกลไกใหม่ในการบริหารโครงการ  ประกอบด้วย 

 

ตารางท่ี 2.2 บทบาทความร่วมมือภายใตค้วามร่วมมือของ สกว. สปก. และ สอศ. 

สกว. ส.ป.ก. สอศ. 

1.สนับสนุนการพัฒนารูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 

ให้เป็นหลักสูตรตน้แบบ ภายใต้

ชุดโครงการวิจัย “การจัดการ

เรียนการสอนแบบ Project-

Based Learning”ในวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีน าร่อง 7 

แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรฯ 

นครราชสีมา, ศรีสะเกษ, 

อุบลราชธาน,ี อุดรธาน,ี 

ก าแพงเพชร, สิงห์บุรี, และ

วิทยาลัยการจัดการโนนดนิแดง 

จ.บุรีรัมย์ 

2.สนับสนุนกระบวนการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการของ

หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง ภายใต้

โครงการวิจัยเร่ือง “การ

สังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิง

นโยบาย การสนับสนุนและ

บริหารจัดการ เพ่ือเข้าสู่อาชีพ

เกษตรกรรมของผู้ส าเร็จ

การศกึษาสาขาเกษตรของ สอ

ศ.” 

3. สนับสนุนการพัฒนาเครือง

1. จัดเตรียมความพร้อมของ

พ้ืนท่ีรองรับให้แก่นักศกึษาท่ี

ส าเร็จการศกึษา  

2. ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมภายในเขตปฏิรูป

ท่ีดนิและประสานความร่วมมือ

ในกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  

3. สนับสนุนงบประมาณและ

กระบวนการรวมกลุ่ม

เกษตรกรเม่ือเข้าสู่พ้ืนท่ีดินท า

กินในลักษณะกองทุนปฏิรูป

ท่ีดนิ  

4. พัฒนาระบบการวัดและ

ประเมินผลความส าเร็จในการ

ประกอบอาชีพของเกษตรกร  

 

1. มอบหมายให้วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีท้ัง 7 แห่ง 

พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการ

สอนในรูปแบบใหม่ท่ีจะสร้าง

ความเชื่อม่ันให้ผู้เรียนเข้าสู่

อาชีพเกษตรกรรมได้เม่ือส าเร็จ

การศกึษา 

2. จัดสรรทรัพยากรและ

งบประมาณแก่สถานศึกษา 

3. ขยายผลหลักสูตรและ

แนวคิดการจัดการเรียนท่ีได้

พัฒนาตน้แบบขึน้ ไปสู่หลักสูตร

ฝึกอบรมระยะสั้น (3 เดอืน) 

โดยรับสมัครเกษตรกรและ

แรงงานผู้ถูกเลิกจ้างจาก

ภาคอุตสาหกรรมเข้ารับการ

ฝึกอบรม   

4. ขยายผลตน้แบบหลักสูตร

และวิธีการจัดการศกึษาเกษตร 

ท้ังในสว่นนักศกึษาภาคปกติ 

และการฝึกอบรมระยะสั้น         

เข้าสู่ระบบการจัดการศกึษา

ของสถานศึกษาในสังกัดใน

ภาพรวม  
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สกว. ส.ป.ก. สอศ. 

มือและตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการฯ ตลอดจนรูปแบบ

การจัดการองค์กรทางการ

เกษตรกรเม่ือเข้าสู่อาชีพและ

ท่ีดนิท ากิน ร่วมกับ สอศ. และ 

ส.ป.ก.  

 

การขยายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา 

จากการด าเนินงานท่ีผ่านมาท าให้หน่ วยองค์กร หน่ วยงานและสถาบันการศึกษา เห็น

ความส าคัญของการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ส่งผลให้ ส.ป.ก. ขยายผลความร่วมมือกับ

สถาบันอุดมศกึษาในพ้ืนท่ี ซึ่งร่วมถึงการพัฒนาเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก.จังหวัดและเกษตรกรด้วย ดังนี้ 

 

 

ตารางท่ี 2.3 การขยายความร่วมมือกับสถาบันการศกึษา 

 

เรื่อง หน่วยงานความร่วมมือ เป้าประสงค์ 

1.บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความ

ร่วมมือในการสนับสนุน

โครงการผลิต้นกล้าการเกษตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดนิเพ่ือ

การเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

สร้างบัณฑิตแนวใหม่ให้มีจิต

อาสา จิตสาธารณะ และอยาก

กลับไปพัฒนาพ้ืนท่ีถิ่นชนบท

บ้านเกิด 

2.บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความ

ร่วมมือโครงการสร้างและ

พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 

มหาวิทยาลัยนครพนม สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดนิเพ่ือ

การเกษตรกรรม 

สร้างโอกาสทางการศกึษา

ให้แก่บุคคลท่ีสนใจประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมผ่านการ

จัดการเรียนการสอนท่ีให้

สามารถพึ่งพิงฐานความรู้สร้าง

ความได้เปรียบในการผลิตและ

แข่งขัน พร้อมกับการแสวงหา

โอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ 

มากกว่าท่ีจะพ่ึงพาฐาน



 

21 

เรื่อง หน่วยงานความร่วมมือ เป้าประสงค์ 

ทรัพยากรเป็นหลักเช่นในอดีต 

โดยมีส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้

ความสนับสนุนดา้นการพัฒนา

โจทย์วิจัย สนับสนุนการพัฒนา

บุคคลากรของสถานของ

สถานศึกษาท่ีร่วมโครงการ

ผ่านกระบวนการวิจัยและ

สนับสนุนงบประมาณการวิจัย

ตามประเด็นท่ีเหมาะสม 

3.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการ ว่าด้วย 

“โครงการถ่ายโอนความรู้ใน

การยกระดับความสามารถ

ของเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ี ส.

ป.ก. (Smart Farmers; Smart 

Officer) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(มก.) ส านักงานปฏิรูปท่ีดนิเพ่ือ

การเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) 

1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

ด้านการบริหารจัดการ

แบบองค์รวม เพ่ือยกระดับ

ขีดความสามรถเจ้าหนา้ท่ี 

ส่งเสริม ส.ป.ก. ในการ

ปฏิบัตถิารกิจสู่การบรรลุ

เป้าหมาย 

2. ส่งเสริมการด าเนนิการ

โครงการพัฒนาตัวแบบ

ธุรกิจชุมชน เพ่ือเป็นกลไล

ของคนในชุมชนในการ

แก้ปัญหาเศรษฐกิจและ

สังคมบนการพ่ึงพาตนเอง 

เพ่ือการมีชีวิตความเป็นอยู่

ท่ีด ี

3. สนับสนุนการพัฒนาศูนย์

เรียนรู้มีชีวิต เพ่ือเป็นแหล่ง

เรียนรู้ในแนวทางการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน 

4. สนับสนุนการพัฒนาตัว
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เรื่อง หน่วยงานความร่วมมือ เป้าประสงค์ 

แบบธุรกิจท่ีมีการบริหาร

จัดการตลอดห่วงโซ่

อุปทาน เพ่ือน าประโยชน์สู่

สมาชิกและชุมชน 

 

กรณีความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ส.ป.ก . ได้ท าบันทึกความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย เพ่ือสร้างและพัฒนา

เกษตรกรรุ่นใหม่ โดยได้จัดตัง้ส านักวชิาทรัพยากรการเกษตร โดยมีภารกิจคือ 

จุดมุ่งหมาย: 

เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิง ด้านการจัดการทรัพยากรการเกษตร และการพลังงาน

ชีวภาพ และเป็นผู้ชี้น าแนวทางการแก้ไขปัญหา 

วัตถุประสงค์ : 

ก.) สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยให้พร้อมเป็น “เจ้าของกิจการด้าน

อาหารและการเกษตร(Agricultural entrepreneur)” ส าหรับการจัดการทรัพยากรการเกษตรเพ่ือการ

ผลิตระดับชุมชน และสามารถพัฒนาระบบการผลิตด้านการเกษตรและการอาหารของประเทศให้

สามารถแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศได้ 

ข.) ด าเนิ นการวิจัยครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของระบบการผลิตกา รเกษตรเพ่ือ

ตอบสนองและแก้ไขปัญหาด้านวิกฤตการณ์อาหาร การเกษตร และการพลังงานชีวภาพของประเทศ

ไทยและชุมชนโลกท่ีจ าเป็นตอ้งอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญในสหสาขาวิชา 

ค.) จัดการศกึษาเสริมและการฝึกอบรม เพ่ือสร้างความรู้และทักษะการผลิตท่ี ทันสมัยให้แก่

เกษตรกรและผู้ผลิตให้มีความรู้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นต่อการสร้าง

มาตรฐานและลดต้นทุนการผลิต ท่ีจะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริหารจัดการการผลิตท่ีสามารถแข่งขัน

ในระบบการตลาดการค้าเสรี และมาตรฐานการค้าระหว่ างประเทศท่ีเป็นธรรมและค านึงถึ ง

สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายการด าเนนิงาน: 

ก.) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้รอบใน “ศาสตร์และศิลป์”ของห่วงโซ่คุณค่าระบบการผลิต

อาหาร ท่ี มีทักษะและความคิดวิเคราะห์ลงสู่การปฏิ บัติจริงระดับชุมชน  ท่ีเพียบพร้อมด้วยจิต

วิญญาณการเป็นเจ้าของกิจการด้านการเกษตร (Agricultural entrepreneur) ด้วยการสร้างงานใหม่

ของตนเอง พร้อมมีขีดความสามารถทางการบริหารจัดการควบคู่และจิตส านึกของความรับผิดชอบ
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ตอ่สังคมในดา้นความปลอดภัยและความม่ันคงทางอาหาร ด้วยมาตรฐานการผลิตและการค านงึถึง

สิ่งแวดล้อม มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศกึษาและการสืบค้นความรู้ และมี

ความใฝ่รู้ตลอดชีวิต 

ข.) สนับสนุนทุนโครงการวิจัยขนาดใหญ่ท่ีมีผลประโยชนโ์ดยตรงตอ่การเพ่ิมศักยภาพระบบ

การผลิตการลดตน้ทุนการผลิต และการเพ่ิมคุณภาพผลผลิตด้านการอาหารและการเกษตรของ

ประเทศ 

ค.) จัดการศกึษาหลักสูตรระยะสั้นในรูปแบบการฝึกอบรมตอ่ยอด หรือการศกึษาตอ่เนื่อง 

คุณสมบัติของผู้สมัคร. 

1. เป็นผู้มีสัญชาตไิทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย 

2. เป็นผู้ท่ีก าลังศกึษาอยู่ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 6 ประจ าปีการศกึษา 2555 

3. เป็นผู้ ท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 ในแต่ละกลุ่ มวิชา ดังนี้ กลุ่ มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิช า

สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ และไม่ต่ ากว่า 

2.00 ในแตล่ะกลุ่มวิชาอื่นๆโดยคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 

4. เป็นผู้ท่ีมีภูมิล าเนาและศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐ หรือ

โรงเรียนท่ีคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตรเห็นควรในเขตจังหวัดตามท่ีก าหนด 

เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีตดิต่อกันนับถึงวันสมัคร โดยก าหนดเขตพ้ืนท่ีเป็นจังหวัดตา่งๆดังนี้ จังหวัด

นา่น แพร่ อุตรดิตถ์ พะเยา และเชียงราย ซึ่งเป็นจังหวัดน าร่องรอบพ้ืนท่ีเป้าหมาย การพัฒนา

ทรัพยากรการเกษตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ีมีการพิจารณาให้ได้ทุนจุฬาฯ -พัฒนาเกษตร

ไทย ตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5. เป็นผู้ ท่ีพร้อมจะเข้ารับการศึกษา และฝึกปฏิบัติในพ้ืนท่ีตา่งจังหวัดโดยเฉพาะท่ีจังหวัด

นา่นได้ 

6. ควรเป็นผู้ท่ีมาจากครอบครัวท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

7. เป็นผู้มีอุดมการณ์ท่ีจะท างานในชนบทด้วยความเสียสละ 

8. เป็นผู้ท่ีไม่มีโรคตดิต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีส าคัญท่ีจะเป็น

อุปสรรคตอ่การศกึษา 

9. เป็นผู้ ท่ีมีความประพฤติดี และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม

ความสามารถ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยู่แล้ว หรือท่ีจะมีตอ่ไป

โดยเคร่งครัดทุกประการ 

โดยส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร ได้เปิดรับนักศึกษาตามคุณสมบัติตั้งแต่ปี 2555 

ปัจจุบันปีผู้ส าเร็จการศกึษาในรุ่นท่ี 1 แล้วจ านวน 40 คน และมีผู้สนใจท่ีจะเข้าท าการเกษตรกรใน

http://www.cusar.chula.ac.th/index.php/instructional/cota/16-2013-10-29-08-18-05/35-2013-10-29-08-18-54
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พ้ืนท่ีของ ส .ป.ก . จ านวน  6  คน ก าลังฝึ กอบรมในนิคมเศรษฐกิ จพอเพียง อ .วั งน้ าเขียว จ.

นครราชสีมา เป็นเวลา 4 เดอืน 

กรอบความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง 

 กลุ่มงานสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ฯ ภายใตค้วามร่วมมือของ 3 องค์กร คือ สกว. ส.ป.ก. และ 

สอศ. ในปี 2551-2556 ซึ่งเดิมนัน้กลุ่มงานสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ฯ นี้ มีความริเร่ิมและแนวคิดจาก 

รศ.ดร.พีระเดช ทองอ าไพ รอง ผอ.สกว.ในขณะนัน้ เพ่ือวิเคราะห์ถึงศักยภาพของ ส.ป.ก.ในฐานะ

หนว่ยงานของรัฐท่ีถือครองท่ีดนิและมีกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรท่ัวประเทศ รวมท้ังโอกาสในการสร้าง

และพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่โดยปรับเปลี่ยนทัศนคติมาใช้ความรู้และข้อมูลในการท าการเกษตรบน

พ้ืนท่ีครอบครองได้ ตอ่มา รศ.มยุรี จัยวัฒน ์ผู้ช่วย ผอ.สกว.ด้านการจัดการปลายทาง ได้สานงาน

ตอ่ และขยายความร่วมมือในการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ในระดับอุดมศกึษา และท าบันทึกความ

ร่วมมือของ สกว. ส.ป.ก. และสถาบันการศึกษา 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยนครพนม สถาบัน

เท คโนโล ยีพ ระจอมเกล้ าเจ้า คุณ ทหารลาด กระบัง  วิ ทยาเขตชุ มพร (สจล .ชุ มพ ร) แล ะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรอบงาน 5 ปี (2556-2560) และในเดือนสิงหาคม 2556 เนื่องจากมีการ

เปลี่ยนแปลงผู้บริหารและปรับโครงสร้างภายใน สกว. จึงย้ายกลุ่มงานสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ฯ มา

สังกั ดงานวิจัยเพ่ือ พัฒนาเชิ งพ้ืน ท่ี (ABC) โดย มี  ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย รอง ผอ.สกว.ด้าน

ยุทธศาสตร์วิจัยเชิงพ้ืนท่ี เป็นตน้สังกัด ท้ังนี้ ยังคงแนวคิดและหลักการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่น

ใหม่ ภายใตค้วามร่วมมือไว้ 

จากการหารือของ สกว.และ ส.ป.ก. รวมท้ังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 

รศ.ดร.พีระเดช ทองอ าไพ ผอ.สวก.ท่ีปรึกษากลุ่มงานสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ รศ.มยุรี 

จัยวัฒน์ อดีตผู้บริหาร สกว. และ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รอง ผอ.สกว. จึงก าหนดกรอบการวิจัย

ภายใตค้วามร่วมมือเพ่ือกรอบการด าเนนิงาน ดังนี้ 

 1. เพ่ือให้เกิดรูปแบบการจัดการและการใช้ประโยชนใ์นพ้ืนท่ีของ ส.ป.ก.โดยศกึษาศักยภาพ

ของพ้ืนท่ีและตัวเกษตรกรเป็นรายผลิตภัณฑ์ทางเกษตร โดยใช้ความรู้ของมหาวิทยาลัยในการเข้าไป

ศกึษาและท าความเข้าใจในพ้ืนท่ีเป้าหมาย รวมท้ังพัฒนาเกษตรกรตามศักยภาพของพ้ืนท่ี  

2. เกษตรกรในพ้ืนท่ีและเจ้าหนา้ท่ี ส.ป.ก.จังหวัด สามารถใช้ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีประกอบการ

ตัดสนิใจเพ่ือส่งเสริมด้านการเกษตรได้ และมีผลิตภัณฑ์เกษตรท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีของ ส.ป.ก. 

3. พัฒนาต้นแบบผู้ประกอบการเกษตรกรท่ีอยู่เดิมในพ้ืนท่ี ส.ป.ก.ให้มีความสามารถราย

ผลิตภัณฑ์เกษตร และสร้างทางเลอืกและโอกาสให้กับตัวเองโดยใช้ความรู้และข้อมูลอย่างเหมาะสม  

4. เกิดเครือข่ายการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาต้นแบบผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี ส.ป.ก.โดยมี

มหาวิทยาลัยเป็นแม่ข่ายและบูรณาการความรู้ท้ังภายในมหาวิทยาลัย และหรือวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยี รวมท้ังหนว่ยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง  
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5. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ท่ีดินของ ส.

ป.ก. ในระดับปริญญาตรี 

 จากกรอบความร่วมมือส่งผลให้ มหาวิทยาลัยนครพนม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรฯ มีความเข้าใจการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จึงได้

พัฒนาหลักสูตรผู้น าเกษตรกรรุ่นใหม่ (หลักสูตร 1) ทดลองฝึกอบรมในรุ่นท่ี 9 และพัฒนาข้อเสนอ

โครงการ รายละเอียดดังนี้ 

- กรณีมหาวทิยาลัยนครพนมได้เสนอโครงการวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนท่ีและสร้างรูปการ

ท าเกษตรกรรมใน พ้ืนท่ีเขตปฏิรูปเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน  : กรณีศึกษา พ้ืนท่ีสปก .

จังหวัดนครพนม โดยมุ่งเนน้ท่ีประเด็นเร่ืองยางพารา และศกึษารูปแบบบริหารจัดการ

ทางการผลิตและศักยภาพการจัดการพ้ืนท่ีท าการเกษตรท่ีเหมาะสมของเกษตรกรใน

พ้ืนท่ี สปก. จังหวัดนครพนม 

- กรณีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรฯ  

ได้เสนอโครงการการศึกษาและพัฒนาพืชเศรษฐกิจ : กาแฟข้าวไร่ ในเขตพ้ืนท่ีปฏิรูป

ท่ีดนิเพ่ือการเกษตร จังหวัดชุมพร โดยใช้พ้ืนท่ีของ ส.ป.ก.เป็นตัวแบบในการศึกษา และ

พัฒนาเกษตรกรในพ้ืนท่ี รวมท้ังได้ทดลองจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการพัฒนา

เกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ (หลักสูตร 2) ในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีผู้สนใจจ านวน 2 คน  

- กรณีมหาวิทยาลัย เชียงใหม่  ยังเป็นการสร้างความเข้าใจกับคณาจารย์ในคณะ

เกษตรศาสตร์ จึงยังไม่ได้ด าเนินการพัฒนาข้อเสนอโครงการ อย่างไรก็ตามได้เตรียม

พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้น าเกษตรกรรุ่นใหม่ (หลักสูตร 1)  

- กรณีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ มุ่งพัฒนาเจ้าหน้าท่ีของ ส.ป.ก.ระดับจังหวัดท่ัวประเทศ ภายใต้โครงการถ่าย

โอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. (Smart 

Farmers; Smart Officer)ซึ่งได้คัดเลือกเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก.จังหวัดจ านวน 17 จังหวัด เพ่ือ

เป็นพ้ืนท่ีน าร่องในการพัฒนาเจ้าหนา้ท่ี ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการส่งเสริม

การรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กร อีกท้ังมีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาภาค

การเกษตรด้วยการปรับเปลี่ยนบทบาทการส่งเสริมรูปแบบใหม่ ตลอดจนการปรับปรุง

แก้ไขเชิงนโยบายและโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเอือ้ตอ่การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่าง

เท่าเทียมมากกว่าการสั่งการจากนโยบาย ท้ังนี้ ส.ป.ก.ได้รับการอนุมัตงิบประมาณเพ่ือ

สนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก.ได้พัฒนาศักยภาพการพัฒนาด้วยใช้กระบวนการวิจัย โดย

ก าหนดองค์ประกอบหลักสูตร 5 หนว่ยการเรียน ประกอบด้วย 

1. การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ ส.ป.ก. 
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2. ความสามารถในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรในแนวทางการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน 

3. ความสามารถในการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็ง 

4. มีทักษะการจัดการโซ่อุปทานของกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายในแนวทางการค้า

เป็นธรรม 

5. ความสามารถในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 

ปัจจุบันได้ด าเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก.จังหวัด เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็น

ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ ส.ป.ก.ไป และจะได้วางแผนการฝึกอบรมตามแผนงานของหลักสูตรตอ่ไป 

 

แนวคิด Smart Farmer และ Smart Officer  
นับตั้งแต่วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2556 ท่ีนายยุคล ลิ้มแหลมทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้ บริหารและเจ้าหน้าท่ีของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยก าหนดนโยบายท่ีส าคัญคือ การพัฒนา "เกษตรกรไทยเป็น Smart 

Farmer โดยมี  Smart Officer เป็น เพ่ือนคู่ คิด” เพ่ือพัฒ นาเกษตรกรท่ัวประเทศให้ เป็น  "Smart 

Farmer” โดยเป็นตัวแทนครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีรายได้ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และมี

ความพร้อมมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าการ

ผลิตทางการเกษตร ท่ีด าเนินการ สอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะการประกอบการของแต่ละ

ครัวเรือน ให้ความส าคัญในการใช้องค์ความรู้และข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีการน าเทคโนโลยี 

ภูมิปัญญาและวิธีการปฏิบัติท่ีดีมาใช้หรือพัฒนา  โดยตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานและปริมาณ 

ตามความต้องการของตลาด  รวมถึงความปลอดภัยตอ่ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ  เพ่ือให้

การขับเคลื่ อนนโยบายดั งกล่ าว มีประสิทธิภาพ  กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ได้ แต่ งตั้ ง

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer รวมท้ังได้ขอความร่วมมือกรม

ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมท้ังจังหวัด แตง่ตัง้คณะท างานระดับกรมและระดับจังหวัด

ตามล าดับ ซึ่งปัจจุบันได้แตง่ตัง้ ท้ังหมดแล้วท าให้กลไกการขับเคลื่อนนโยบายมีความครอบคลุม ใน

ทุกระดับ  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางให้คณะท างานระดับกรม คณะท างานระดับจังหวัด 

และภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง  ก าหนดโครงการและกิจกรรมการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับเกษตรกรแต่

ละกลุ่ม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างให้เกษตรกรมีความสามารถในการคิดเป็น วิเคราะห์

เป็น ใช้ข้อมูลเป็น และแก้ปัญหาเป็น ด าเนินการตามวิถีการผลิตท่ีเหมาะสมของเกษตรกรแตล่ะราย 

โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอ่ไป 
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ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นหนว่ยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ มีภารกิจในการจัดท่ีดินและท่ีอยู่อาศัยให้เกษตรกร คุ้มครองท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  

ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม รวมท้ังการพัฒนาความรู้และขีดความสามารถเกษตรกร เร่งรัดพัฒนาธุรกิจ

การเกษตรโดยการพัฒนาสถาบันเกษตรกร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 2.2 บทบาทและภารกิจของ ส.ป.ก. 

 
ภาพท่ี 2.3 สรุปข้อมูลการจัดท่ีดนิของ ส.ป.ก. รายภาค 
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ชุดโครงการ “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าท่ีเป็นธรรม”  

การด าเนนิการชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าท่ีเป็นธรรม 

มุ่งเน้ นไปท่ีการน าชุ ดความรู้ตามกรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม ( VN&F 

Platform) ไปใช้ในการพัฒนาตัวแบบธุรกิจ โดยมีโครงการวิจัยภายใตชุ้ดโครงการท้ังสิน้ 12 โครงการ 

ในส่วนของโครงการวิจัยท่ีมีการพัฒนาตัวแบบธุรกิจ ประกอบด้วย ตัวแบบร้าน Farmer Shop กลุ่ม

ธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 

เครือข่ายคุณค่าผลไม้ และเครือข่ายคุณค่ายางพารา 

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งได้น าเอาการบริหารจัดการอุปทานมาใช้

ในธุรกิจเพ่ือการยกระดับสมรรถนะของธุรกิจ การบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์

สูงสุด และการแบ่งงานกันตามความสามารถของภาคี ได้ก่อให้เกิดคุณค่าท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยข้อค้นพบจากการวิจัยได้ชี้ให้เห็นคุณสมบัติของตัวแบบธุรกิจท่ี

ส าคัญ 5 ประการ ได้แก่  1.) ตัวแบบธุรกิจท่ีด าเนินการบนหลักการการพ่ึงพาและร่วมมือกันของ

ภาคีภายใต ้3 เสาหลักด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม 2.) ภาคีกรอบการท างาน

อย่างมีแบบแผนเพ่ือการบรรลุเป้าหมายร่วม 3.) มีการบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ 4.) ด าเนิน

ธุรกิจภายใตก้ลไกตลาดเพ่ือเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม และ 5.) ไม่เป็นองค์กรรับเงินทุนเพ่ือ

แทรกแซงกลไกตลาดท่ีเป็นอุปสรรคต่อการค้าท่ีเป็นธรรม ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวบ่งชี้ถึงบริบทของ

การเป็นธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprises: SEE) 

ในการวิเคราะห์บริบทของตัว แบบธุรกิ จในการบริหารจัดการโซ่ อุปทาน ได้ชี้ ให้เห็น

กระบวนการส าหรับกิจกรรมระดับต้นน้ า ซึ่งมุ่งไปท่ีการยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรสู่

การท าเกษตรท่ีดี ในส่วนของการขับเคลื่อนกิจกรรมระดับกลางน้ า มุ่งเน้นไปท่ีการเพ่ิมสมรรถนะ

การด าเนนิธุรกิจการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในการลดความเสี่ยงเร่ืองการขัดหาวัตถุดิบ การ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน และการสร้างโอกาสการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม การ

ขับเคลื่อนกิจกรรมระดับปลายน้ านัน้ มุ่งเนน้ไปท่ีการพัฒนาระบบธุรกิจร้านค้าทางเลือกภายใต้แบ

รนด์ Farmer Shop เพ่ือการกระจายสินค้าของเครือข่ายผู้ประกอบการสู่ผู้บริโภคภายใต้วิสัยทัศน ์

“ร้านค้าปลีกท่ีผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน ” ซึ่งผลการติดตามแบรนด์ Farmer Shop 

พบว่า ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคในระดับ “ด”ี 

กระบวนการขับเคลื่อนการด าเนินงานของตัวแบบธุรกิจฐานสังคมดังกล่าวชี้ให้เป็นบริบท 3 

ประการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีประชาชนเข้ามามีสว่นร่วม

ในการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ดังนัน้ คณะผู้วิจัยจึงได้จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนธุรกิจฐาน
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สังคมในฐานะกลไกการพัฒนาท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ภายใต้กรอบการวิ เคราะห์ปัจจัย

สภาพแวดล้อมของตัวแบบธุรกิจฐานสังคมได้น าไปสู่การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 9 ประการ 

จากนั้นจึงน ามาจัดท าเป็นแผนท่ียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมสู่การบรรลุวิสัยทัศน์

การพัฒนาประเทศ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความเสมอภาค เป็นธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อ

การเปลี่ยนแปลง” 

 

 



บทที่ 3  

ผลการด าเนินงานวิจัย 
 

โครงการวิจัย“การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไก

หน่วยงานรัฐ”ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าท่ีเป็นธรรม

ระยะท่ี 7 สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบ

สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะของเจ้าหน้าท่ีส.ป.ก. ส าหรับบทบาทใหม่ใน

ฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงท่ีท าหน้าท่ีให้การสนับสนุนส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรและ

สร้างสรรค์ธุรกิจภายใตโ้ซ่อุปทานของกลุ่ม เพ่ือน าไปสู่การยกระดับอาชีพและการด าเนนิชีวิตของ

เกษตรกรท่ีเป็นเป้าหมาย 

จากการด าเนนิงานตามแผนงานของโครงการ มีผลการด าเนนิงานวิจัยดังนี้ 

1. เป้าหมายของโครงการวิจัย 

2. สมรรถนะของเจ้าหนา้ท่ี ส.ป.ก. 

3. กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

4. หลักสูตรการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

(Smart officer) 

5. รายชื่อโครงการ PBL รายบุคคล 

 

เป้าหมายของโครงการวิจัย 

 หลักสูตรการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน

(Smart officer) เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. ให้เป็นนักส่งเสริมและพัฒนาท่ีมีขีด

ความสามารถในทักษะ 3 มิต ิได้แก่ ทัศนคติ วิธีคิด และความรู้ ในการจัดการภารกิจสู่เป้าหมาย

อย่างเป็นองค์รวม ท่ีสอดคล้องกับบริบทท่ีหลากหลาย ท้ังนี้เพ่ือลดโอกาสการละท้ิงท่ีดนิท ากินและ

สร้างความเชื่อม่ันในอาชีพเกษตรบนหลักการพ่ึงพาและร่วมมือกันในแนวทางธุรกิจฐานสังคมโดยมี

เจ้าหนา้เข้าร่วมจ านวน 18 ราย ดังนี้ 
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ภาพท่ี 3.1 เจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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ทีอ่ยู่  : 16/6 ม.5 ต.ขวญัเมอืง อ.บางปะหัน  
         จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

 

ชื่อ :น.ส.วรัญญู บุญมาก 
ต ำแหน่ง : นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ 
สังกัด : ส.ป.ก. สุโขทัย 
เบอร์โทรศัพท์ : 087-6797003 
อีเมล์ :  new_waran.b@hotmail.com 

ท่ีอยู่ : 138/26 ต.ธานีอ.เมืองจ.สุโขทัย 
 

 

ชื่อ : น.ส.จุฑาทิพย์เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 
ต ำแหน่ง: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ 
สังกัด : ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8397979 
อีเมล์ :jutatip_mm@hotmail.com 

ท่ีอยู่ : 309/2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 
 

ต ำแหน่ง: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ 
สังกัด : ส.ป.ก.ราชบุรี 
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3630137 
อีเมล์ :Poradach_duk@hotmail.com 

ท่ีอยู่ :145/581 ม.8 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 
 

 

ชื่อ :นางศิริพร อภิเดช 
ต ำแหน่ง : นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการ 
สังกัด : ส.ป.ก. อุทัยธานี 
เบอร์โทรศัพท์ : 085-2811838 
อีเมล์ :  Apidat_2511@hotmail.com 

ท่ีอยู่ : 184/4 ต.อุทัยใหม่อ.เมือง จ.อุทัยธานี 
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ชื่อ :น.ส.นิรชร พรัดภู่ 
ต ำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน(พนักงานราชการ) 
สังกัด : ส.ป.ก.ลพบุรี 
เบอร์โทรศัพท์ : 080-9001702 
อีเมล์ :nirachorn.pradpoo@gmail.com 

ท่ีอยู่ : 200 ม.13 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ :นายปรเดช พุธจันทร์ 
ต ำแหน่ง: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ 
สังกัด : ส.ป.ก.ราชบุรี 
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3630137 
อีเมล์ :Poradach_duk@hotmail.com 

ท่ีอยู่ :145/581 ม.8 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 
 

 

ชื่อ :น.ส.ลลิตา พาณิชกรกุล 
ต ำแหน่ง: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการ 
สังกัด : ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา 
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9773280 
อีเมล์: amp_lalita@hotmail.com,amp.lalita123@gmail.com 

ท่ีอยู่ : 32/1 ม.1 ต.หอรัตนไชย อ.อู่ทอง 

         จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

 

ชื่อ :นายกชพร กลิ่นบุญมา 
ต ำแหน่ง: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ 
สังกัด : ส.ป.ก.นครราชสีมา 
เบอร์โทรศัพท์ : 087-6832363 
อีเมล์ :klinboonma@hotmail.com 

ท่ีอยู่ : 941/3 ม.1 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
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ชื่อ :นายชิรภัทร์ พิเมย 
ต ำแหน่ง: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการ 
สังกัด : ส.ป.ก.บุรีรัมย์ 
เบอร์โทรศัพท์ : 090-6191889 
อีเมล์ :su_ae2010@hotmail.com 

ท่ีอยู่ : 245 ม.10 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

 

 

ชื่อ :นางณัฐโสภิณ ตรีสุวรรณวัฒน์ 
ต ำแหน่ง: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการ 
สังกัด : ส.ป.ก.ขอนแก่น 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9371473 
อีเมล์ :nutsopin_an@hotmail.com 

ท่ีอยู่ : 9 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
 

 

ชื่อ :น.ส.ประกายรุ่ง สายสุด 
ต ำแหน่ง: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ 
สังกัด : ส.ป.ก.สกลนคร 
เบอร์โทรศัพท์ : 087-0012270 
อีเมล์ :sprakayrung@gmail.com 

ท่ีอยู่ :บุญโฮมอพาร์ทเมนต์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง 

จ.สกลนคร 
 

 

ชื่อ :นายพิษณุ ส ารี 
ต ำแหน่ง: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ 
สังกัด : ส.ป.ก.หนองคาย 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4219794 
อีเมล์ :Pitsanu.nk@gmail.com 

ท่ีอยู่ : 473 ม.3 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 
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ชื่อ :น.ส.ยุพาวรรณ หนันลา 
ต ำแหน่ง: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ 
สังกัด : ส.ป.ก.ยโสธร 
เบอร์โทรศัพท์ : 087-0908083 
อีเมล์ :N_nunla85@hotmail.com 

ท่ีอยู่ : 167 ม.6 ต.โคกนาโก อ.ป่าต้ิว จ.ยโสธร 
 

ชื่อ :น.ส.วนารัตน์ ค ากล่อมใจ 
ต ำแหน่ง: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการ 
สังกัด : ส.ป.ก.อุดรธานี 
เบอร์โทรศัพท์ : 087-7029867 
อีเมล์ :wanarat_p@hotmail.com 

ท่ีอยู่ : 169 ม.9 ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 

 

ชื่อ :นายวิสุทธิศักด์ิ ส าโรงแสง 
ต ำแหน่ง: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ 
สังกัด : ส.ป.ก.มหาสารคาม 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7718770 
อีเมล์ :samonchon.lfe@hotmail.com 

ท่ีอยู่ : 28 ม.8 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 
 

 

ชื่อ :นายนิกร ไพริน 
ต ำแหน่ง: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการ 
สังกัด : ส.ป.ก.ตรัง 
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1727235 
อีเมล์ :- 

ท่ีอยู่ : 133/100 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 
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สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. 
หลักสูตรการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

(Smart officer) มุ่งการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าท่ี ท่ีให้ทิศทางเดียวกันเพ่ือความเข้าใจในการท างาน

ร่วมกัน สามารถส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในพ้ืนท่ี ส.ป.ก. ให้อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มองค์กรท่ี

เข้มแข็ง ด้วยหลักการของกลุ่ม เจ้าหน้าท่ีจึงตอ้งมีมุมมองท่ีก้าวไกลอย่างเป็นองค์รวม เชื่อมโยงและ

สร้างศรัทธาของเกษตรกรได้ 

สมรรถนะเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก.  

จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดสมรรถนะของเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. โดยระดม

ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ และได้สมรรถนะ ดังนี้ 

1. ผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนมีจิตส านกึรักองค์กร 

และงานในภารกิจ เข้าใจบทบาทและความส าคัญของเกษตรกร 

2. ความสามารถในการยกระดับขีดความสามารถในการประกอบอาชีพท่ีก่อให้เกิดสมดุล

ในการด าเนนิชีวิตแก่เกษตรกร 

3. ความสามารถด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ในสถาบันเกษตรกร 

4. ความสามารถในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 

 

ชื่อ :นางรัชดา เพชรรัตน์ 
ต ำแหน่ง: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการ 
สังกัด : ส.ป.ก.ชุมพร 
เบอร์โทรศัพท์ : 082-4175163 
อีเมล์ :Racha_kob@hotmail.com 

ท่ีอยู่ : 271/7 ม.10 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 
 

 

ชื่อ :นางวิภา สุขเอก 
ต ำแหน่ง: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการ 
สังกัด : ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0824013 
อีเมล์ :vipa.alro@hotmail.com 

ท่ีอยู่ : 23/12 ม.5 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
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การสัมมนาเชิงวิชาการเพ่ือก าหนดกรอบยุทธศาสตร์และพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้น า

การเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนวันพุธท่ี 2 เมษายน 2557ณ อาคาร

วิจัยและพัฒนา ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
 

  

 
 

 

 
 

 

ภาพท่ี 3.2 การสัมมนาเชิงวิชาการ กรอบยุทธศาสตร์และพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้น าการ 

                       เปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 
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กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) เป็นการจัดท าหลักสู ตรท่ีเหมาะสมกับ

ความตอ้งการของ ส.ป.ก. เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับเจ้าหนา้ท่ี ส.ป.ก. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา

เกษตรกร   ฝึกปฏิบัติ ศึกษาดูงานและร่วมท ากิจกรรมเสริมท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีพเกษตรกรรม โดย

กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร โครงการได้ทบทวนเอกสารและวิเคราะห์แนวทางตามกรอบ

กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดังนี้ 
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ภาพท่ี 3.3 กระบวนการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะ Smart Officers 

 

 
 

ภาพท่ี 3.4 กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 ารวิเคราะ ์
ข้อม  พื้นฐาน

 าร  า นด
จุดมุ่ง มาย
( มรรถนะ)

  า นดเน้ือ า
แ ะ ารเรียนร ้

 าร  า นด
มา ร ารว ดแ ะ
 ารประเมินผ 

 ารน า       ร
ไปใช้

 ารประเมินผ  าร
ใช้       ร าร
ปร บปรุงแ ้ไข
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1. การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน ด าเนนิการโดยการรวบรวมและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของ

เจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. ท่ีเป็นอยู่ ประกอบกับการวิเคราะห์เกษตรกรในพ้ืนท่ี และน าผล

แลกเปลี่ยนกับนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือก าหนดสมรรถนะ 

2. การก าหนดจุดมุ่งหมาย (สมรรถนะ) เป็นการน าข้อมูล ท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล

พ้ืนฐาน มาวิเคราะห์และก าหนดสมรรถนะ หรือสิ่งท่ีคาดจะเป็น โดยการตคีวามจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ 

3. การก าหนดเนื้อหาและการเรียน รู้ เป็นการก าหนดรายละเอียด โดยวิเคราะห์จาก

สมรรถนะ และก าหนดรายละเอียดการสอน 

4. การก าหนดมาตราการวัดและประเมิน โดยวิเคราะห์จากสมรรถนะและเนื้อหาการ

เรียนรู้ เพ่ือก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล 

5. การน าหลักสูตรไปใช้ โดยน าไปทดลองกับเจ้าหนา้ท่ี ส.ป.ก. ท่ีเป็นเป้าหมายของก าร

พัฒนา smart officer จ านวน 18 รายท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 

6. การประเมินผลการใช้หลักสูตรการปรับปรุงแก้ไข โดยการถอดบทเรียนผลการเรียนรู้ 

และวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

 

หลักสูตรการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสรมิเกษตรกรสู่การพัฒนาที่

ยั่งยืน (Smart officer) 
 การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาท่ี

ย่ังยืน ได้ก าหนดหลักสูตรตามสมรรถนะท้ัง 4 ข้อ ตามขั้นตอน การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 6 

ขั้นตอน สามารถก าหนดหนว่ยการเรียนได้ 6 หนว่ยการเรียน ระยะเวลา 92 ชั่วโมง ประกอบด้วย 

 

ตารางท่ี 3.1 หลักสูตรการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน (Smart 

officer) 

 

หน่วย

เรียน 

ช่ือหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ 

(คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม

เป้าหมาย) 

สาระการเรียนรู้ เวลา

(ช่ัวโมง) 

หนว่ย

เรียนท่ี 1 

 

การเตรียม

ความพร้อมสู่

การเป็นผู้น า

1. ความรู้ ความเข้าใจ

แนวนโยบายและทิศทางการ

ด าเนนิงานของ ส.ป.ก.ท่ี

1. แผนปฏิบัติ

ราชการของ ส.ป.ก. 

2. กรณีศึกษา

12 

ชั่วโมง 
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หน่วย

เรียน 

ช่ือหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ 

(คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม

เป้าหมาย) 

สาระการเรียนรู้ เวลา

(ช่ัวโมง) 

การ

เปลี่ยนแปลง 

ของ ส.ป.ก. 

Smart officer 

เชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม 

2. ตระหนักในสถานการณ์การ

ด าเนนิงานของ ส.ป.ก.และ

บทบาทของ Smart officerใน

การขับเคลื่อนภารกิจสู่การบรรลุ

เป้าหมาย 

 

 

 

โครงการน าร่อง

ตา่งๆและวิเคราะห์

ให้เห็นช่องว่างใน

การปฏิบัตงิาน 

โอกาส อุปสรรค จุด

เข็งจุดอ่อน 

3. เวทีถอดบทเรียน/

การถ่ายโอนทักษะ

ประสบการณ์ 

หนว่ย

เรียนท่ี 

2 

 

ความสามารถ

ในการส่งเสริม

การประกอบ

อาชีพแก่

เกษตรกรใน

แนวทางการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน 

 

1. ตระหนักรู้ความหลากหลายใน

เทคโนโลยีดา้นการเกษตรท่ี

เหมาะสม  การท าไร่นาสวนผสม 

การท าเกษตรอินทรีย์ และ

เกษตรกรรมย่ังยืน ท่ีเหมาะกับ

ภูมิสังคม 

2.มีความสามารถในการแนะน า

ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตร

ในท่ีดนิ ส.ป.ก.อย่างเหมาะตามภูมิ

สังคม 

3. มีความรู้และทักษะใน

การแนะน าและส่งเสริมการผลิต

พืช/สัตว์เฉพาะทาง เช่น ข้าว ผัก

อินทรีย์ ปลา 

1. น าเสนอเทคโนโลยี

การท าการเกษตร

รูปแบบตา่งๆ เช่น 

เกษตรอินทรีย์/GAP 

ไร่นาสวนผสม นาโยน  

2. เวทีอภิปราย

กลยุทธ์หรือช่อง

ทางการท า

การเกษตรท่ี

เหมาะสมกับภูมิ

สังคม 

3. เวทีสรุป

บทเรียนองค์ความรู้ที

ตอ้งการแนวทางการ

สนับสนุนของ      ส.

ป.ก. การศกึษาดูงาน

ในแหล่งเรียนรู้พืช/

16 

ชั่วโมง 
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หน่วย

เรียน 

ช่ือหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ 

(คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม

เป้าหมาย) 

สาระการเรียนรู้ เวลา

(ช่ัวโมง) 

สัตว์ เฉพาะทาง 

 

หนว่ย

เรียนท่ี 

3 

 

ความสามารถ

ในการส่งเสริม

การรวมกลุ่ม

และสร้างความ

เข้มแข็ง 

1. มีความรู้และเข้าใจรูปแบบ

ตา่งๆของการรวมกลุ่ม (กลุ่ม

เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 

สหกรณ์ ธุรกิจฐานสังคม Family 

Farming ฯลฯ)และนวัตกรรม

กลุ่มตา่งๆ 

2. มีทักษะและความสามารถใน

การประสานความร่วมมือกับ

หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือการ

จัดตัง้และพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง 

3. รู้และเข้าใจในทฤษฎี 

หลักการ/ แนวปฏิบัตท่ีิดใีนการ

บริหารจัดการกลุ่มเพ่ือความ

เข้มแข็งและย่ังยืน (การมีสว่น

ร่วม หลักธรรมาภิบาล) 

4. มีทักษะด้านการบริหาร

จัดการองค์กรท่ีดจีากตัวแบบ 

1. ขั้นตอนการส่งเสริม

การจัดตัง้กลุ่มองค์กร 

รูปแบบตา่งๆ 

2. ประสบการ

ณ์การส่งเสริมการ

ด าเนนิงานกลุ่ม

องค์กรรูปแบบตา่งๆ 

3. กลยุทธ์การ

บริหารจัดการกลุ่ม

เพ่ือความเข้มแข็งและ

การน าประโยชน์สู่

ชุมชน  

4.ศกึษาดูงานกลุ่ม

องค์กร สถาบัน

เกษตรกรท่ีส าเร็จ/

ล้มเหลว 

6 ชั่วโมง 

 

หนว่ย

เรียนท่ี 

4 

 

มีทักษะการ

จัดการโซ่

อุปทานของ

กลุ่มและ

เชื่อมโยง

เครือข่ายใน

แนวทางการค้า

เป็นธรรม 

 

1.มีความรู้และเข้าใจในแนวคิด

การค้าท่ีเป็นธรรม 

2.มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด

การจัดการโซ่อุปทานเพ่ือ

ความสามารถในการจัดการ

ธุรกิจของกลุ่มและการสร้าง

อ านาจการตอ่รองส าหรับ

เกษตรกรรายย่อย 

3.มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด

1. เรียนรู้จาก

กรณีศึกษาส าหรับ

กลุ่มองค์ท่ีน าเอาการ

จัดการโซ่อุปทานและ

การค้าท่ีเป็นธรรมมา

ใช้ 

2. วิเคราะห์ตนเอง

ส าหรับแนวทางการ

ยกระดับ

12 

ชั่วโมง 
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หน่วย

เรียน 

ช่ือหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ 

(คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม

เป้าหมาย) 

สาระการเรียนรู้ เวลา

(ช่ัวโมง) 

 

 

 

เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า 

(มีภูมิคุ้มกัน รวมกลุ่ม สร้าง

เครือข่าย) 

4.มีทักษะในเร่ืองการจัดการโซ่

อุปทานของกลุ่ม/องค์กร การค้า

ท่ีเป็นธรรม 

ความสามารถในการ

แนะน าส่งเสริมการ

จัดการโซ่อุปทานและ

การสร้างเครือข่าย 

3. ศกึษาดูงาน (หรือ

ศกึษาจากกรณีศึกษา

ตา่งๆ) 

หนว่ย

เรียนท่ี 

5 

 

ความสามารถ

ในการส่งเสริม

การสร้าง

มูลค่าเพ่ิมสินค้า

เกษตร (การลด

ตน้ทุนในการ

ปลูกข้าว การ

สร้างโรงเรือน

ราคาประหยัด 

การส่งเสริม

การใช้เคร่ือง

หยอดเมล็ด 

รวมถึงการ

สร้างแบรนด ์

การท า Farmer 

shop/Famer 

market) 

1. มีทักษะในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมผ่านการเขียนข้อเสนอ

โครงการ (Project proposal) 

1. การเรียนรู้การน า

นวัตกรรม/ตัวแบบ

ธุรกิจ โดยการ

ออกแบบและ

สร้างสรรค์เพ่ือสร้าง

คุณค่าและเพ่ิมมูลค่า

ในธุรกิจ 

2. ฝึกทักษะการเขียน

ข้อเสนอโครงงาน

สร้างสรรค์นวัตกรรม 

 

หนว่ย

เรียนท่ี 

6 

 

การด าเนนิการ

โครงการภายใต้

ค าแนะน าของ

ทีมท่ีปรึกษา 

1.มีผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรม 

2.มีทักษะในการวิเคราะห์

ช่องว่างและอุปสรรคในการ

ท างานเพ่ือก าหนดกรอบแนว

1.การด าเนนิการ

โครงการภายใต้

กรอบโครงการท่ี

เสนอ 

ช่วง

ฝึกอบรม 
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หน่วย

เรียน 

ช่ือหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ 

(คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม

เป้าหมาย) 

สาระการเรียนรู้ เวลา

(ช่ัวโมง) 

 ทางการยกระดับการพัฒนา.... 2.การจัดท ารายงาน

ผลการด าเนนิงาน 

รวม 92 

ชั่วโมง 

 

 รายละเอียดของหนว่ยการเรียนเป็นดังนี้ 

หน่วยเรียนท่ี 1 

ช่ือหน่วย การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ ส.ป.ก. (Smart officer) 

................................................. 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

2.1 ความรู้ ความเข้าใจแนวนโยบายและทิศทางการด าเนนิงานของ ส.ป.ก.ท่ีเชื่อมโยง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

2.2 ตระหนักในสถานการณ์งานปฏิรูปท่ีดนิเพ่ือเกษตรกรรมและการขับเคลื่อนภารกิจสู่การ

บรรลุเป้าหมาย 

2.3 ตระหนักถึงการเป็นข้าราชการท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและรักในความเป็นข้าราชการ ส.ป.ก. 

2. สาระการเรียนรู้ 

2.1 หลักการ แนวคิดและพัฒนาการงานปฏิรูปท่ีดนิเพ่ือเกษตรกรรม 

2.2 คุณธรรมและจริยธรรมท่ีมีผลกระทบตอ่การปฏิบัตริาชการ 

2.3 เทคนคิการบริหารจัดการแผนงาน งบประมาณ และนโยบายท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิเชื่อมโยงสู่

การด าเนนิงานในระดับพ้ืนท่ี 

2.4 กรณีศึกษาโครงการน าร่องและวิเคราะห์ให้เห็นช่องว่างในการปฏิบัตงิาน โอกาส อุปสรรค 

จุดอ่อนและจุดเเข็ง 

2.5 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง(smart officer) 

2.6 แนวนโยบายและทิศทางการด าเนนิงานของ ส.ป.ก.ท่ีเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม 



 
 

43 
 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

3.1 วิทยากรน าเสนอหลักการ แนวคิดและพัฒนาการงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมสู่การ

พัฒนาท่ีย่ังยืน  

3.2 ให้ผู้เรียนอ่านบทความเกี่ยวกับ “งานปฏิรูปท่ีดนิเพ่ือเกษตรกรรมท่ีผ่านมา” จากนั้นให้

ผู้เรียนสะท้อนภาพตนเองในฐานะข้าราชการ ส.ป.ก. ว่ามีจุดอ่อน จุดแข็งและปัญหา 

3.3 วิทยากรเลือกกรณีศึกษาโครงการน าร่องและวิเคราะห์ให้เห็นช่องว่างในการปฏิบัตงิาน 

โอกาส อุปสรรค จุดเข็งจุดอ่อนและให้ผู้เรียนสะท้อนความส าเร็จ 

4. ผลลัพธ์ท่ีแสดงผลการเรียนรู้  

4.1 ผู้เรียนเกิดจิตส านกึอยากพัฒนาตนเองให้เป็นข้าราชการมืออาชีพ 

4.2 มีความตระหนักในสถานการณ์งานปฏิรูปท่ีดินเกิดแนวคิดการพัฒนาตนเองอย่างเป็น

องค์รวมท้ังในแง่อาชีพและการด ารงชีวิต สอดคล้องกับบริบทของปัญหาในปัจจุบัน 

4.3 มีความตระหนักในการเลือกแนวทางการพัฒนาอาชีพท่ีสอดคล้องกับบริบทท่ีต้อ ง

เชื่อมโยงกิจกรรมอาชีพและการด ารงชีวิต น าพาสู่ความส าเร็จในอาชีพ 

5. วธิีและเกณฑ์การประเมินผล 

ผู้สอนประเมินระดับการมีสว่นร่วมของผู้เรียน โดยวิธีสังเกตการณ์  

6. บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยเรียนท่ี 2 

ช่ือหน่วย ความสามารถในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรในแนวทางการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน 

  .................................................  

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

1.1 ตระหนักรู้ความหลากหลายในเทคโนโลยีดา้นการเกษตรท่ีเหมาะสม  การท าไร่นาสวน

ผสม การท าเกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรรมย่ังยืน ท่ีเหมาะกับภูมิสังคม 

1.2 มีความสามารถในการแนะน าส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรในท่ีดนิ ส.ป.ก. อย่าง

เหมาะตามภูมิสังคม 

1.3 มีความรู้และทักษะในการแนะน าและส่งเสริมการผลิตพืช/สัตว์เฉพาะทาง เช่น ข้าว ผัก

อินทรีย์ ปลา 

2. สาระการเรียนรู้ 

2.1 น าเสนอเทคโนโลยีการท าการเกษตรรูปแบบตา่งๆ เช่น เกษตรอินทรีย์/GAP ไร่นาสวนผสม 

นาโยน  
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2.2 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเชิงพ้ืนท่ีเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนาโครงงาน 

Project-Based Learning (PBL) 

2.3 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอย่างย่ังยืน 

2.4 ศกึษาดูงานการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงการพัฒนาโครงงาน PBL ศกึษาดู

งานการสร้างเครือข่ายผลไม้คุณภาพเชื่อมโยงการพัฒนาโครงงาน PBL  

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

3.1 วิทยากรน าเสนอหลักการ แนวคิดการเตรียมรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าโครงงาน PBLและ

เทคนคิการพัฒนาโจทย์วิจัย 

3.2 ศกึษาดูงานการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงการพัฒนาโครงงาน PBL  

3.3 ศกึษาดูงานการสร้างเครือข่ายผลไม้คุณภาพเชื่อมโยงการพัฒนาโครงงาน PBL  

4. ผลลัพธ์ท่ีแสดงผลการเรียนรู้  

4.1 มีความรุ้และเข้าใจในเทคโนโลยีดา้นการเกษตรท่ีเหมาะสม 

4.2 สามารถให้การแนะน าส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรในท่ีดิน ส.ป.ก. อย่างเหมาะตาม

ภูมิสังคม 

4.3 มีความรู้และทักษะในการแนะน าและส่งเสริมการผลิตพืช/สัตว์เฉพาะทาง  

5. วธิีและเกณฑ์การประเมินผล 

ผู้สอนประเมินระดับการมีสว่นร่วมของผู้เรียน โดยวิธีสังเกตการณ์  

6. บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยเรียนท่ี 3 
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ช่ือหน่วย  ความสามารถด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ในสถาบันเกษตรกร 

................................................. 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

1.1 มีความรู้และเข้าใจรูปแบบตา่งๆของการรวมกลุ่ม (กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ 

ธุรกิจฐานสังคม Family Farming ฯลฯ)และ นวัฒนกรรมกลุ่มตา่งๆ 

1.2 มีทักษะและความสามารถในการประสานความร่วมมือกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือการ

จัดตัง้และพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง 

2. สาระการเรียนรู้ 

2.1 ขั้นตอนการส่งเสริมการจัดตัง้กลุ่มองค์กร รูปแบบตา่งๆ 

2.2 กลยุทธ์การบริหารจัดการกลุ่มเพ่ือความเข้มแข็ง  

2.3 กิจกรรมในเครือข่ายผลไม้คุณภาพและการน าประโยชน์สูชุ่มชน 

2.4 กิจกรรมในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และการน าประโยชน์สูชุ่มชน 

2.5 การสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ภายใตโ้ครงการสามพรานโมเดล 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

3.1 วิทยากรน าเสนอหลักการ แนวคิดและพัฒนาการงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมสู่การ

พัฒนาท่ีย่ังยืน  

3.2 ให้ผู้เรียนอ่านบทความเกี่ยวกับ “งานปฏิรูปท่ีดนิเพ่ือเกษตรกรรมท่ีผ่านมา” จากนั้นให้

ผู้เรียนสะท้อนภาพตนเองในฐานะข้าราชการ ส.ป.ก. ว่ามีจุดอ่อน จุดแข็งและปัญหา 

3.3 วิทยากรเลอืกกรณีศึกษาโครงการน าร่องและวิเคราะห์ให้เห็นช่องว่างในการปฏิบัตงิาน 

โอกาส อุปสรรค จุดเข็งจุดอ่อนและให้ผู้เรียนสะท้อนความส าเร็จ 

4. ผลลัพธ์ท่ีแสดงผลการเรียนรู้  

4.1 ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจรูปแบบตา่งๆของการรวมกลุ่มเช่น กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 

สหกรณ์ ธุรกิจฐานสังคม Family Farming ฯลฯ)และ นวัฒนกรรมกลุ่มตา่งๆ 

4.2 มีความสามารถในการประสานความร่วมมือกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือการจัดตัง้และ

พัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง 

5. วธิีและเกณฑ์การประเมินผล 

ผู้สอนประเมินระดับการมีสว่นร่วมของผู้เรียน โดยวิธีสังเกตการณ์  

6. บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยเรียนท่ี 4 
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ช่ือหน่วย  การจัดการโซ่อุปทานและการสร้างเครือข่ายสู่การค้าท่ีเป็นธรรม 

................................................. 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

1.1 มีความรู้และเข้าใจในแนวคิดการค้าท่ีเป็นธรรม 

1.2 มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการจัดการโซ่อุปทานเพ่ือความสามารถในการจัดการธุรกิจ

ของกลุ่มและการสร้างอ านาจการตอ่รองส าหรับเกษตรกรรายย่อย 

1.3 มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหนา้ (มีภูมิคุ้มกัน รวมกลุ่ม สร้าง

เครือข่าย) 

1.4 มีทักษะในเร่ืองการจัดการโซ่อุปทานของกลุ่ม/องค์กร การค้าท่ีเป็นธรรม 

2. สาระการเรียนรู้ 

2.1 เรียนรู้จากกรณีศึกษาส าหรับกลุ่มองค์ท่ีน าเอาการจัดการโซ่อุปทานและการค้าท่ีเป็นธรรม

มาใช้คุณธรรมและจริยธรรมท่ีมีผลกระทบตอ่การปฏิบัติราชการ 

2.2 วิเคราะห์ตนเองส าหรับแนวทางการยกระดับความสามารถในการแนะน าส่งเสริมการ

จัดการโซ่อุปทานและการสร้างเครือข่าย 

2.3 ศกึษาดูงาน (หรือศกึษาจากกรณีศึกษาตา่งๆ) 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

3.1 วิทยากรน าเสนอหลักการ แนวคิดในแนวทางคิดการค้าท่ีเป็นธรรม 

3.2 ให้ผู้เรียนสะท้อนทางการยกระดับความสามารถในการแนะน าส่งเสริมการจัดการโซ่

อุปทานและการสร้างเครือข่าย 

3.3 วิทยากรเลือกกรณีศกึษาโครงการต้นแบบและวิเคราะห์ให้เห็นช่องว่างในการปฏิบัตงิาน 

โอกาส อุปสรรค จุดเข็งจุดอ่อนและให้ผู้เรียนสะท้อนความส าเร็จ 

4. ผลลัพธ์ท่ีแสดงผลการเรียนรู้  

4.1 ผู้เรียนเกิดความรู้และเข้าใจในแนวคิดการค้าท่ีเป็นธรรม 

4.2 มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการจัดการโซ่อุปทานเพ่ือความสามารถในการจัดการธุรกิจ

ของกลุ่มและการสร้างอ านาจการตอ่รองส าหรับเกษตรกรรายย่อย 

4.3 มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหนา้ (มีภูมิคุ้มกัน รวมกลุ่ม สร้าง

เครือข่าย) 

4.4 สามารถจัดการโซ่อุปทานของกลุ่ม/องค์กร การค้าท่ีเป็นธรรม 

5. วธิีและเกณฑ์การประเมินผล 

          ผู้สอนประเมินระดับการมีสว่นร่วมของผู้เรียน โดยวิธีสังเกตการณ์  
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6. บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู้ 

 

หน่วยเรียนท่ี 5 

ช่ือหน่วย  ความสามารถในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 

................................................. 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

1.1 มีทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านการเขียนข้อเสนอโครงการ (Project proposal) 

1.2 ความสามารถในการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็ง 

1.3 รู้และเข้าใจในทฤษฎี หลักการ/ แนวปฏิบัตท่ีิดใีนการบริหารจัดการกลุ่มเพ่ือความเข้มแข็ง

และย่ังยืน (การมีสว่นร่วม หลักธรรมาภิบาล) 

1.4 มีทักษะด้านการบริหารจัดการองค์กรท่ีดจีากตัวแบบ 

2. สาระการเรียนรู้ 

2.1 การเรียนรู้การน านวัตกรรม/ตัวแบบธุรกิจ โดยการออกแบบและสร้างสรรค์เพ่ือสร้างคุณค่า

และเพ่ิมมูลค่าในธุรกิจ  

2.2  ฝึกทักษะการเขียนข้อเสนอโครงงานสร้างสรรค์นวัตกรรม 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

3.1 วิทยากรน าเสนอหลักการ แนวคิดสหกรณ์  

3.2 การวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร มีการ

กระบวนการจัดท า 

3.3 วิทยากรเลือกกรณีศึกษาโครงการน าร่องและวิเคราะห์ให้เห็นช่องว่างในการปฏิบัตงิาน 

โอกาส อุปสรรค จุดเข็งจุดอ่อนและให้ผู้เรียนสะท้อนความส าเร็จ 

4. ผลลัพธ์ท่ีแสดงผลการเรียนรู้ 

4.1 สามารถเชื่อมโยงหรือสอดรับกับแผนกลยุทธ์ และมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

4.2  สามารท าให้งานของ ส.ป.ก. ประสบความส าเร็จได้เร็วกว่าท่ีก าหนด และเป็นการแก้ปัญหา

ท่ีถูกจุด 

5. วธิีและเกณฑ์การประเมินผล 

 ผู้สอนประเมินระดับการมีสว่นร่วมของผู้เรียน โดยวิธีสังเกตการณ์  

6. บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู้ 

 



 
 

48 
 

หน่วยเรียนท่ี 6 

ช่ือหน่วย  การจัดท าโครงงาน(Project base learning) ภายใตค้ าแนะน าของทีมท่ีปรึกษา 

................................................. 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

1.1  ความรู้ ความเข้าใจการจัดท าโครงงาน(Project base learning) 

1.2 สามารถเขียนโครงการ 

2 สาระการเรียนรู้ 

2.1 การด าเนนิการโครงการภายใตก้รอบโครงการท่ีเสนอ 

2.2 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเทคนคิ 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

การศกึษาพ้ืนท่ีใช้ข้อมูล วิเคราะห์พ้ืนท่ี หาจุดแข็ง ของพ้ืนท่ีให้พบ ความเสี่ยงของ

พ้ืนท่ี “ควบคุม” ได้หรือไม่ ด้วยวิธีอะไร   

การศกึษาตลาด น าข้อมูลพ้ืนท่ีเป็นตน้ทางในการวิเคราะห์ โอกาสทางการตลาด

ส าหรับเกษตรกร วิเคราะห์ Supply chain สินค้าของตนเอง ว่ามีเส้นทางการผลิต และตลาดอย่างไรใน

ภาพรวม ความเสี่ยงทางการตลาด  

 

4. ผลลัพธ์ท่ีแสดงผลการเรียนรู้  สามารถจะน ามาพัฒนาโจทย์การเขียนโครงงาน Project-Based 

Learning (PBL) ในการท่ีจะสะท้อนความตอ้งการจริงๆของเกษตรกรในพ้ืนท่ีและเกิดโครงการฯเชิง

พ้ืนท่ี 

 

5. วธิีและเกณฑ์การประเมินผล 

ผู้สอนประเมินระดับการมีสว่นร่วมของผู้เรียน โดยวิธีสังเกตการณ์  

 

6. บันทึกผลสรุปการจัดการเรียนรู้ 
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การจัดการเรยีนรู้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 โครงการได้ด าเนนิการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. จ านวน 18 ราย โดยก าหนดตารางการเรียนรู้และปฏิบัตดิังนี้ 

ตารางท่ี 3.2 ก าหนดการจัดฝึกอบรม 

หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 

ครั้งท่ี

จัด 

ก าหนดการจัดฝึกอบรม วิทยากรหลัก 

15 - 17 ก.ค. 

57 

31 ก.ค. -2 

ส.ค. 57 

13-17 ส.ค. 57 22 - 23 ก.ย. 

57 

24-26  ก.ย. 57 

การปฐมนเิทศหลักสูตร 1 สถาบันวิชาการ

ด้านสหกรณ์ 
          

หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 1:  การเตรียม

ความพร้อมสู่การเป็นผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง ของ ส.ป.ก. Smart 

officer 

2  

 

โรงแรมมิโต้       ส.ป.ก. 

หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 2:  ความสามารถ

ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่

เกษตรกรในแนวทางการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน 

3    

 

1.สหกรณ์การเกษตร

เขาคิชฌกูฏจ ากัด จ.

จันทบุรี              2.

ศูนย์แลกเปล่ียน

เรียนรู้ “กลุ่มผู้ผลิต

ผลไม้คุณภาพจ.

จันทบุรี 

     

นายสุกิจ มาลัยรุ่งสกุล 

ผศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา 
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หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 

ครั้งท่ี

จัด 

ก าหนดการจัดฝึกอบรม วิทยากรหลัก 

15 - 17 ก.ค. 

57 

31 ก.ค. -2 

ส.ค. 57 

13-17 ส.ค. 57 22 - 23 ก.ย. 

57 

24-26  ก.ย. 57 

หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 3:  ความสามารถ

ในการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้าง

ความเข้มแข็ง 

4    

 

1.ตลาดสุขใจ จ.

นครปฐม                         

2.กลุ่มเครือข่าย

เกษตรอินทรีย์ ต.ทัพ

หลวง 

รศ.จุฑาทิพย์  

ภัทราวาท 

  นายสุกิจ มาลัยรุ่งสกุล 

ผศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา 

หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 4:  มีทักษะการ

จัดการโซ่อุปทานของกลุ่มและ

เชื่อมโยงเครือข่ายในแนวทางการค้า

เป็นธรรม 

5      

 

รศ.จุฑาทิพย์  

ภัทราวาท 

1.ศูนย์การเรียนรู้ข้าว

คุณธรรม จ.ยโสธร                            

2.บจก.บางซ่ือโรงสีไฟ

เจียเม้ง สาขาจ.

ศรีษะเกษ 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทรา

วาท 

หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 5:  ความสามารถ

ในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม

สินค้าเกษตร 

6      

 

รศ.จุฑาทิพย์ 

ภัทราวาท 

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทรา

วาท  

นายสุกิจ มาลัยรุ่งสกุล 

ผศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา 

หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 6: การด าเนนิการ

โครงการภายใตค้ าแนะน าของทีมท่ี

ปรึกษา 

7        

 

การน าเสนอ

โครงการ ครั้งท่ี 1 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทรา

วาท  

นายสุกิจ มาลัยรุ่งสกุล 

ผศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา 
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ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรและลงพ้ืนท่ี 

หลักสูตรการพัฒนาผู้น าการเปล่ียนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
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ภาพท่ี 3.4 กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 
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รายช่ือโครงการ PBL รายบุคคล 

 
 ตารางท่ี 3.3 ตน้แบบโครงการ Project-Based Learning รายบุคคล 

 

ท่ี ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ ต.เนนิปอ และ ต.หนอง

โสน อ.สามง่าม จ.

พิจิตร 

น.ส.วิภาวี เป่ียมศริิ 

2 การคัดเลอืกพันธ์ุข้าวท่ีเหมาะสมกับ

สภาพพ้ืนท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดนิ 

ต.วังทองแดง อ.เมือง  

จ.สุโขทัย 

น.ส.วรัญญู บุญมาก 

3 ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกมันส าปะหลัง

เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก 

จ.อุทัยธานี 

นางศริิพร อภิเดช 

4 โครงการผลิตข้าวอินทรีย์ ต.ท่ากระดาน อ.สนาม

ชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

นางสาวจุฑาทิพย์ 

เสนวีงศ ์ณ อยุธยา 

5 ส่งเสริมการผลิตหนอ่ไม้ฝร่ังให้มี

คุณภาพและเข้าสู่มาตรฐาน GAP 

ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล 

จ.ลพบุรี 

นางสาวนริชร พรัดภู่ 

6 ศกึษาการปลูกดีปลีในแปลงมะม่วงเพ่ือ

การป้องกันโรคและเพ่ิมรายได้ให้กับ

เกษตรกร 

ต.แก้มอ้น อ.จอมบึงจ.

ราชบุรี 

นายปรเดช พุธ

จันทร์ 

7 การผลิตข้าวเชิงธุรกิจแบบครบวงจร ต.สิงหนาท  

อ.ลาดบัวหลวง 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

นางสาวลลิตา  

พาณิชกรกุล 

8 ส่งเสริมและจัดตัง้สหกรณ์เกษตร

อินทรีย์ 

ต.วังน้ าเขียว  

อ.วังน้ าเขียว 

จ.นครราชสีมา 

นายกชพร 

 กลิ่นบุญมา 

9 การผลิตข้าวครบวงจรมุ่งสู่ผลิตภัณฑ์

ข้าวชุมชน 

ต.หนองโดน อ.ล าปลาย

มาศ จ.บุรีรัมย์ 

นายชิรภัทร์ พิเมย 

10 กระบวนการจัดการการผลิตและ

การตลาดพืชผักปลอดสารพิษสู่ความ

ย่ังยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร

ต.นาแพง อ.โคกโพธ์ิ

ไชย 

จ.ขอนแก่น 

นางณัฐโสภิณตรี

สุวรรณวัฒน์ 
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ท่ี ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

ผสมผสานนาแพงสงแดง 

11 การผลิตผักพื้นบ้านเชิงการค้า ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง 

จ.สกลนคร 

นางสาวประกายรุ่ง

สายสุด 

12 การปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวโดยการ

ปรุงดินให้มีความเหมาะสมในการปลูก

ข้าว 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าว 

ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ 

จ.หนองคาย 

นายพิษณุ ส ารี 

13 การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน 

มันส าปะหลังอินทรีย์โดยกระบวนการ

วิสาหกิจชุมชน 

ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว 

จ.ยโสธร 

นางสาวยุพาวรรณ

หนันลา 

14 การส่งเสริมการท านาเพ่ือคัดเมล็ดพันธ์ุ

ข้าว 

ต.โพธ์ิศรีส าราญ อ.โนน

สะอาดจ.อุดรธานี 

นางสาววนารัตน์ 

ค ากล่อมใจ 

15 กระบวนการพัฒนาเกษตรกรแบบ

เกษตรผสมผสานในบ่อพลาสตกิ 

จ.มหาสารคาม นายวิสุทธิศักดิ์ 

ส าโรงแสง 

16 เลีย้งหมูหลุมเพ่ือเป็นทางเลอืกในการ

ท า 

การเกษตรแบบผสมผสานร่วมกับการ

ปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามัน 

ต.นาโตะ๊หมิง อ.เมือง 

จ.ตรัง 

นายนกิรไพริน 

17 กระบวนการผลิตข้าวไร่ในแปลง

เพาะปลูกท่ีมีการจัดการน้ าด้วยระบบ

การให้น้ าแบบพ่นฝอยเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

ต.ละแม อ.ละแม 

จ.ชุมพร 

นางรัชดา เพชรรัตน์ 

18 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตข้าวไร่ ต.เขาโร อ.ทุ่งสง 

จ.นครศรีธรรมราช 

นางวิภา สุขเอก 

 



บทที่ 4 

ข้อค้นพบจากการวิจัย 
 

โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไก

หน่วยงานรัฐ” ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าท่ีเป็นธรรม 

ระยะท่ี 7 สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบ

สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะของเจ้าหนา้ท่ี ส.ป.ก. ส าหรับบทบาทใหม่ใน

ฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงท่ีท าหน้าท่ีให้การสนับสนุนส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรและ

สร้างสรรค์ธุรกิจภายใตโ้ซ่อุปทานของกลุ่ม เพ่ือน าไปสู่การยกระดับอาชีพและการด าเนนิชีวิตของ

เกษตรกรท่ีเป็นเป้าหมาย หลังจากท่ีโครงการได้ด าเนินงานตามแผนงานแล้วเกิดข้อค้นพบ ดังนี้ 

 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. 
โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไก

หน่วยงานรัฐ”ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าท่ีเป็นธรรม 

ระยะท่ี 7  เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในทักษะ 3 มิติ ได้แก่ ทัศนคติ วิธีคิด และความรู้ แก่

เจ้าหนา้ท่ี ส.ป.ก. เพ่ือจัดการภารกิจสู่เป้าหมายอย่างเป็นองค์รวมสอดคล้องกับบริบทท่ีหลากหลาย 

สามารถสร้างทีมงานเชี่ยวชาญการจัดการสนับสนุนส่งเสริมภารกิจตามนโยบาย ยกระดับและขยาย

ผลการด าเนนิงานโดยการร่วมมือจัดการเรียนรู้ของเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ี : Smart Farmer, Smart 

Officer ดังนัน้การพัฒนา  Smart  Office  ในท่ีนี้จึงเพ่ือประโยชนต์่อเจ้าหนา้ท่ีของ ส.ป.ก. หรือผู้น า

องค์กร  น าไปใช้ในการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กร เพ่ือเป็นกลไกในการ

แก้ปัญหาการประกอบอาชีพและการด าเนนิชีวิตอย่างมีความสุข  นับเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญ

ของรัฐบาลทุกประเทศ  โดยเจ้าหน้าท่ีรัฐย่อมมีบทบาทส าคัญต่อการสานตอ่นโยบาย สู่การปฏิบัติ

เพ่ือบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าว  

 ในการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. : Smart Officer 

จึงมุ่งเนน้น าชุดความรู้ตามกรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม (VN&F Platform) ไป

พัฒนาตัวแบบธุรกิจชุมชน โดยการบริหารจัดการอุปทานมาใช้ในธุรกิจเพ่ือการยกระดับสมรรถนะ

ของธุรกิจ เพ่ิมขีดความสามารถของเกษตรกรสู่การท าเกษตรท่ีดี แสดงให้เห็นทิศทางในการ

ขับเคลื่อนซึ่งจะน าไปสู่คุณค่าใน 4 ประการ ได้แก่  การเกษตรย่ังยืนและการสร้างความม่ันคงทาง

อาหาร ระบบการค้าท่ีเป็นธรรมและสร้างสรรค์สิน ค้าไทยสู่สากล โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
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สนับสนุนการพัฒนา คนในสังคมใส่ใจในสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและสังคมคุณภาพมีคุณธรรม  โดย

วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ 

สภาพปัจจุบัน 

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีภารกิจในการจัดท่ีดินและท่ีอยู่อาศัย

ให้เกษตรกร คุ้มครองท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม รวมท้ังการพัฒนาความรู้และขีด

ความสามารถเกษตรกร พัฒนาธุรกิจการเกษตรโดยผ่านสถาบันเกษตรกร ปัจจุบันจัดท่ีดินให้กับ

เกษตรกรไปแล้วกว่า 2.4 ล้านราย เนื้อท่ีกว่า 34 ล้านไร่ ผู้ ท่ีได้รับจัดสรรท่ีดินท ากินส่วนใหญ่ยังใช้

ท่ีดินไม่เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือท าการเกษตรแล้วขาดทุน ท าให้เกษตรกรขาด

ความม่ันใจในอาชีพเกษตร ท้ังนี้ ส่วนหนึ่ง เป็นผลมาจากการท่ีผู้ ท่ีได้รับจัดสรรท่ีดินท ากินเหล่านั้น

ขาดความรู้และทักษะทางเกษตรกรรม ขาดการจัดการอย่างเ ป็นระบบและไม่รู้เท่าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง ท าให้ขาดการปรับตัวอย่างทันเหตุการณ์และยังขาดการส่งเสริมการจัดการความรู้ท่ี

เหมาะสมจากหน่วยงานรัฐ ดังนี้ หากเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ

ในทักษะ 3 มิต ิได้แก่ ทัศนคติ วิธีคิด และความรู้ เพ่ือจัดการภารกิจสู่เป้าหมายอย่างเป็นองค์รวม

สอดคล้องกับบริบทท่ีหลากหลาย สามารถสร้างทีมงานเชี่ยวชาญการจัดการสนับสนุนส่งเสริม

ภารกิจตามนโยบาย ยกระดับและขยายผลการด าเนินงานโดยการร่ว มมือ จัดการเรียนรู้ของ

เกษตรกรและเจ้าหน้าท่ี : Smart Farmer , Smart Officer ย่อมลดโอกาสการละท้ิงท่ีดินท ากินและ

สร้างความเชื่อม่ันในอาชีพเกษตรได้  

และมีความจ าเป็นท่ีต้องส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีรัฐเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการ

ส่งเสริมการรวมกลุ่มและส ร้างความเข้มแข็งขององค์กร อีกท้ังมีวิ สัยทัศน์ในการพัฒนาภาค

การเกษตร ด้วยการปรับเปลี่ยนบทบาทการส่งเสริมรูปแบบใหม่  ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขเชิง

นโยบายและโครงการสร้างพ้ืนฐานท่ีเอือ้ต่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างเท่าเทียมมากกว่า

การสั่งการจากนโยบายเบ้ือง เพ่ือประโยชน์ตอ่เจ้าหนา้ท่ีรัฐหรือผู้น าองค์กร น าไปใช้ในการส่งเสริม

การรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กร เป็นกลไกในการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพและ

การด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข นับเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญของรัฐบาลทุกประเทศ  โดย

เจ้าหน้ าท่ี รัฐย่อมมีบทบาทส าคัญต่อการสานต่อนโยบาย สู่การปฏิ บัติเพ่ือบรรลุ เป้าหมายเชิ ง

ยุทธศาสตร์ 

ข้อสังเกตหลังการจัดการเรียนรู้ 

หลั งจาก ได้ด าเนินการจัดการเรียน รู้ตามหน่ว ยการเรียน ท่ี 1-6  แล้ว  ข้อสังเกตจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิและท่ีปรึกษาโครงการ พบว่า หลักสูตรการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริม

เกษตรกรสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน (Smart officer) สามารถสร้างการเรียนรู้ให้กับเจ้าหนา้ท่ี ส.ป.ก.ท่ีเข้า

ร่วมอบรม เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีการปฏิบัติงานประจ า โดยจากการวิเคราะห์ข้อเสนอ
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โครงการท่ีมุ่งสร้างความย่ังยืนและความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ี การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ

สร้างโอกาสและทางเลือกให้กับเกษตรกรเพ่ือพัฒนาและยกระดับอาชีพในการลดรายจ่าย เพ่ิม

รายได้ อย่างไรก็ตาม เพ่ือสร้างความย่ังยืนและต่อเนื่องจึงต้องมีการตดิตามสนับสนุนการปฏิบัติ

ตามข้อเสนอโครงการเป็นระยะ รวมท้ังหาตน้แบบและขยายผลไปยังพ้ืนท่ีอื่น  

ประมวลภาพรวมข้อเสนอโครงการของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. 

 หลั งจาก ท่ีโครงการได้ จัดการเรียนรู้ในหลักสู ตร smart officer แล้ว  จึง ได้ ให้

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่เจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. จัดท าข้อเสนอโครงการ PBL โดยประมวลความรู้ท่ีได้จาก

หลักสูตร รวมท้ังการวิเคราะห์พ้ืนท่ี/ชุมชนเป้าหมาย น ามาจัดท าข้อเสนอโครงการ PBL โดยมุ่งเน้น

การพัฒนาท่ีเจ้าหน้าท่ี  ส.ป.ก. และวัดผลความส าเร็จท่ีเกษตรกรเป้าหมาย โดยภาพรวมของ

ข้อเสนอโครงการ จ านวน 18 ข้อเสนอโครงการ แยกเป็น 4 ภาค ได้แก่  

• ภาคเหนอื จ านวน 2 จังหวัด ประกอบด้วย สุโขทัยและพิจิตร 

• ภาคกลาง จ านวน 5 จังหวัด ประกอบด้วย พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุรี ฉะเชิงเทรา 

และอุทัยธาน ี  

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 8 จังหวัด ประกอบด้วย สกลนคร หนองคาย ยโสธร 

อุดรธาน ีมหาสารคาม ขอนแก่น บุรีรัมย์ และนครราชสีมา 

• ภาคใต ้จ านวน 3 จังหวัด ประกอบด้วย ตรัง ชุมพร และนครศรีธรรมราช 

ผู้เสนอโครงการได้แก่ เจ้าหน้าท่ีปฎิรูปท่ีดินจังหวัดปฎิบัติการและช านาญการ จ านวน 18 ราย โดย

มีประเด็นเป้าหมายจากหัวข้อและวัตถุประสงค์/ความมุ่งหมายของโครงการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  

1. การยกระดับอาชีพเกษตรกรรมรายพืชและสัตว์ ได้แก่ ผักพื้นบ้าน ข้าว/ข้าวไร่ 

มันส าปะหลัง การคัดเลอืกเมล็ดพันธ์ุข้าว มะม่วง หนอ่ไม้ และการเลีย้งหมูหลุม 

2. การพัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ ได้แก่ การรวมกลุ่มเพ่ือการ

ผลิตผักปลอดสารพิษ และการส่งเสริมและจัดตัง้สหกรณ์  

3. การท าเกษตรปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ การท าเกษตรอินทรีย์แบบ

ผสมผสาน การปลูกมะม่วงอินทรีย์ และการผลิตข้าวอินทรีย์  

เม่ือพิจารณาถึงกระบวนการได้มาของโจทย์/ข้อเสนอโครงการ ตามท่ีเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. ได้เสนอนั้น 

จากความเป็นมาความส าคัญของข้อเสนอโครงการพบว่า โจทย์/ท่ีมาของข้อเสนอโครงการ เกิดจาก 

1. การจัดท าประชาคม การพบปะกลุ่มเกษตรกร การแลกเปลี่ยนและส ารวจปัญหา

จากพื้นท่ี และน าข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพปัญหา 
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2. การวิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนท่ีโดยเจ้าหนา้ท่ี ส.ป.ก. ท้ังนี้เกิดจากการสังเกตและ

ข้อมูลท่ีเจ้าหนา้ท่ี ส.ป.ก.ได้พบ/สังเกต และเป็นสิ่งท่ีเจ้าหนา้ท่ี ส.ป.ก. ตอ้งการและจ าเป็นท่ีจะต้อง

แก้ปัญหาให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี 

3. การต่อยอดงานวิจัย งานวิชาการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี ซึ่งเกิดจาก

ความร่วมมือและฐานทุนเดิมท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ี และต้องการขยายงานและต่อยอดงานในพ้ืนท่ี รวมท้ัง

การถ่ายทอดความรู้และหรือเทคโนโลยีสูชุ่มชนของเกษตรกร 

ส าหรับการด าเนินงานโครงการ ตามข้อเสนอโครงการ PBL ซึ่งเจ้าหนา้ท่ี ส.ป.ก.ได้ออกแบบ

กระบวนการด าเนนิการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์/ความมุ่งหมาย โดยภาพรวมพบขั้นตอนใน

การด าเนนิการดังนี้ 

1. การประชุมเกษตรกรในพ้ืนท่ี ส.ป.ก. เพ่ือท าความเข้าใจท่ีมาและจุดมุ่งหมายของ

โครงการ วิธีการ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับและเป้าหมาย 

2. จัดท าแปลงสาธิต การคัดเลอืกเกษตรกรท่ีสนใจเข้าใจ การวิเคราะห์สถานการณ์ในพ้ืนท่ี 

3. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ศกึษาดูงานตน้แบบ  

4. บันทึกข้อมูล เก็บข้อมูลจากแปลงสาธิต จากการทดลองปฏิบัต ิ จัดท าแผนธุรกิจ 

5. สรุปผลการด าเนนิงาน ถอดบทเรียน ตดิตามและประเมินผลการด าเนนิโครงการ 

จากความมุ่งหมาย กระบวนการและผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ซึ่งพิจารณาจากข้อเสนอโครงการ 

PBL ของเจ้าหนา้ท่ี ส.ป.ก.สามารถประมวลความคาดหวังและเป้าหมายของข้อเสนอโครงการ PBL 

ได้ดังนี้ 

1. เป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกในอาชีพเกษตรกรท่ีเหมาะสมกับบริบทและ

ศักยภาพของพ้ืนท่ี 

2. เป็นการต่อยอดและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีให้เกิด

รายได้ และลดตน้ทุนการผลิต 

3. เป็นการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรท่ีประสบอ ยู่ โดยใช้ ข้อ มูล  คว ามรู้และ

ทรัพยากรท่ีมีอยู่มาสนับสนุนการจัดการด้านการผลิต การตลาดและคุณภาพของผลิตภัณฑ์รายพืช 

4. เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสู่เกษตรปลอดสารและเกษตรอินทรีย์ 

ท้ังนี้ จากการพิจารณาข้อเสนอโครงการ PBL จากผู้ทรงคุณวุฒิ และท่ีปรึกษา พบว่ า

โครงการ PBL ยังมีกรอบงานพัฒนา ยังไม่ได้น าเสนอกระบวนการได้มาของข้อมูล ในระยะตอ่ไปควร

มีการพัฒนาเจ้าหน้ าท่ี ส.ป.ก.ในกระบวนการด าเนินงาน เพ่ือสร้างการมีส่ วนร่วมของชุมชน /

เกษตรกร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนในพ้ืนท่ี รวมท้ังสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก.ท่ีเสนอ

โครงการ PBL ได้ทดลองปฏิบัติตามแผนงานของแต่ละโครงการ รวมท้ังมีการติดตามหนุนเสริม 
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พัฒนาศักยภาพตามกรอบสมถรรนะของ smart officer วัดผลและประเมินผลจากชุมชน/เกษตรกร 

โดยมุ่งพัฒนาเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก.และวัดผลส าเร็จจากพื้นท่ี/ชุมชน/เกษตรกร 

 

 



บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/การวิจัยในระยะต่อไป 

 

 โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไก

หนว่ยงานรัฐ” ภายใตชุ้ดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าท่ีเป็นธรรม 

ระยะท่ี 7 สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบ

สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะเจ้าหนา้ท่ี ส.ป.ก. ส าหรับบทบาทใหม่ในฐานะ

ผู้น าการเปลี่ยนแปลงท่ีท าหน้าท่ีให้การสนับสนุนส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรและสร้างสรรค์

ธุรกิจภายใต้โซ่อุปทานของกลุ่ม เพ่ือน าไปสู่การยกระดับอาชีพและการด าเนนิชีวิตของเกษตรกรท่ีเ ป็น

เป้าหมาย 

 ด าเนนิการก าหนดสมรรถนะการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการ

ส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน (Smart Officer) จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหนว่ยการเรียน และ

ได้ข้อเสนอโครงการตน้แบบการพัฒนาเกษตรกรในพ้ืนท่ี โครงการจึงได้สรุปผลการด าเนนิงานดังนี้ 

 

การพัฒนาระบบสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ ของ

เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. 

 การพัฒนาหลักสูตรยกระดับสมรรถนะของเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. 

 โครงการได้ด าเนินการศกึษากระบวนการด้วยการทบทวนวรรณกรรมในการพัฒนาหลักสูตร ท่ี

เหมาะสมกับความตอ้งการของ ส.ป.ก. ท าให้เกิดกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 6 ขั้นตอน ได้แก่ 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน จากความตอ้งการศักยภาพของเจ้าหนา้ท่ี ส.ป.ก. 

2) การก าหนดจุดมุ่งหมาย (สมรรถนะ) โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารร่วมกับภาคีเครือข่ าย

และเกิดสมรรถนะเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ 

1. การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ ส.ป.ก. 

2. ความสามารถในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรในแนวทางการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน 

3. ความสามารถในการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็ง 
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4. มีทักษะการจัดการโซ่อุปทานของกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายในแนวทางการค้า ท่ี เ ป็น

ธรรม 

5. ความสามารถในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 

6. การจัดท าโครงการ PBL ภายใตค้ าแนะน าของท่ีปรึกษา 

3) ก าหนดเนื้อหาและการเรียนรู้ 

4) ก าหนดมาตรการวัดและการประเมิน 

5) การน าหลั กสู ตรไปใช้ เกิ ดการพัฒนาเจ้าหน้ า ท่ี ส.ป.ก. จ านวน 18 ราย รวมท้ัง

กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

6) การประเมินผลการใช้หลักสูตร การปรับปรุงแก้ไข โดยด าเนินการ 

1. พิจารณาข้อเสนอโครงการของเจ้าหนา้ท่ี ส.ป.ก. ท่ีจัดท าขึน้ 

2. การปรับปรุงหลักสูตรท่ีเหมาะสมหลักจากทดลองจัดการเรียนรู้แล้ว 

3. การสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. ได้ทดลองปฏิบัตติามข้อเสนอโครงการ 

4. การตดิตาม หนุนเสริม วัดและประเมินผลจากการปฏิบัตโิครงการ PBL 

 ต้นแบบโครงการ PBL 

1) จากภาพรวมของข้อเสนอโครงการ PBL สามารถวิเคราะห์ความมุ่งหมาย กระบวนการและ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ซึ่งพิจารณาจากข้อเสนอโครงการ PBL ของเจ้าหนา้ท่ี ส.ป.ก. สามารถประมวล

ความคาดหวังและเป้าหมายของข้อเสนอโครงการ PBL ได้ดังนี้ 

1. เป็นการสร้างโอกาสและทางเลอืกในอาชีพเกษตรกรท่ีเหมาะสมกับบริบทและศักยภาพ

ของพ้ืนท่ี 

2. เป็นการตอ่ยอดและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีให้เกิดรายได้ 

และลดตน้ทุนการผลิต 

3. เป็นการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรท่ีประสบอยู่ โดยใช้ข้อมูล ความรู้และทรัพยากรท่ี มี

อยู่สนับสนุนการจัดการด้านการผลิต การตลาดและคุณภาพของผลิตภัณฑ์รายพืช 

4. เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสู่เกษตรปลอดสารและเกษตรอินทรีย์ 

2) จากกระบวนการพัฒนาหลักสูตรระบบสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ

สมรรถนะของเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. คณะวิจัยในฐานะหนว่ยงานใน ส.ป.ก. ยังได้น าแนวคิดและหลักการไป

ขยายผลหลักสูตรผู้น าการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรกร (เกษตรกรวันสุข) ซึ่งพัฒนาแนวคิดมาขยายผล

และทดลองจัดการเรียนรู้แก่ผู้ ท่ีมีงานท าและสนใจภาคการเกษตรได้เข้ามาเรียนรู้ในช่วงวันหยุดเสาร์ - 

อาทิตย์ ซึ่งด าเนนิการไปแล้ว 1 รุ่น  
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. การสนับสนุนให้เจ้าหนา้ท่ีของ ส.ป.ก. ใช้งานวิจัย ภายใต้กรอบ Project base learning 

(PBL) เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัตงิานเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความย่ังยืนให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ี โดย

ใช้ข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรท่ีมีอยู่ในการวิเคราะห์ศักยภาพและเสนอโครงการวิจัยและ

พัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ในลักษณะงานวิจัยในงานประจ า (Routine to research: R2R) 

2. การน าผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีมาใช้ประกอบการพิจารณาต าแหนง่งาน 

3. การจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมในการสนับสนุนงานวิจัยในงานประจ า 

 

การวจัิยในระยะต่อไป 

1. การตดิตาม หนุนเสริมกระบวนการ ประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ PBL ท้ัง 

16 โครงการ ท่ีผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการอนุมัตงิบประมาณจาก ส.ป.ก. 

2. การประเมินผลกระทบเชิงสังคม เพ่ือสร้างความย่ังยืนในพ้ืนท่ี 

3. การถอดบทเรียนกระบวนการสนับสนุน กระบวนการด าเนินงานและผลการด า เนิน

โครงการ PBL จากผลการปฏิบัตโิครงการ PBL  

4. การขยายผลการด าเนนิงานจากพื้นท่ีต้นแบบ 16 พ้ืนท่ี สู่พ้ืนท่ีอื่น 

5. การขยายผลจากหน่วยงานภาครัฐ (ส.ป.ก.) สู่หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องในการน า

งานวิจัยน าการพัฒนา 
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 (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) 
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65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาคผนวก ท่ี 1 
 รายงานการประชุม 
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สรุปรายงานการสัมมนาเชิงวชิาการ 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้น าการเปล่ียนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนา

ท่ียั่งยืน 

ภายใต้ความร่วมมือทางวชิาการ 

ว่าด้วย “โครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและ

เจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. (Smart Farmers; Smart Officers) สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม

เพ่ือการกินดีอยู่ดี” 

วันพุธท่ี 2 เมษายน 2557 

ณ อาคารวจัิยและพัฒนา ช้ัน 6 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

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

ผู้เข้าร่วม 

1. รศ.ดร.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท   ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. น.ส.สายสุดา ศรีอุไร    รองผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3. นายสุกิจ มาลัยรุ่งสกุล   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรกรและเทคโนโลยีเชียงราย 

4. น.ส.ศศิธร จุ้ยนาม   ผู้จัดการฟาร์มลุงเครา 

5. นางวิภาวรรณ ช านาญกิจ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดนิเมืองสุรินทร์ 

6. นายประดิษฐ ์ ใจรังสี    นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิช านาญการ ส.ป.ก.จังหวัดพิษณุโลก 

7. น.ส.ณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์   นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิช านาญการ 

8. น.ส.ลลิตา พาณิชกรกุล   นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิช านาญการ 

9. นายทินกร เพียภูเขียว    นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิช านาญการ ส.ป.ก.จังหวัดชัยภูมิ 

10.นายไพรัตน ์ โลหณุต    นักวิ ช าการปฏิ รูป ท่ีดิ น ช านาญ การ ส .ป.ก .จังหวั ด

นครราชสีมา 

11. น.ส.พจนันท์ กองมาก   ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรใน 

   เขตปฏิรูปท่ีดนิ   

12. นายวินัย เมฆด า   ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และยุวเกษตรกร  

13. นางญานชิศา ธงน าชัยมา   รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาสถาบันและธุรกิจชุมชน 

14.นางลลิตา พ่ึงอุดม    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

15. นายสมโภช พิศาภาคย์    นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิช านาญการ 

16. น.ส.สุพิชฌาย์ กลีบบัว   นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิช านาญการ 
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17. น.ส.สุชีพ อยู่เลิศ   นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร 

18. นายวิทยพงศ ์ มกรศรีวัฒน์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร 

19. นางสาวดวงรัตน์ ชูสระคู นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร 

20. น.ส.จงลักษณ์ กาฬภักดี เจ้าหนา้ท่ีปฏิรูปท่ีดนิ (พนักงานราชการ) 

21. น.ส.ปราณี ชาอุ่น  เจ้าหนา้ท่ีปฏิรูปท่ีดนิ 

22. น.ส.จินตช์ุตา จรรยาวิจิตร์  เจ้าหนา้ท่ีปฏิรูปท่ีดนิ 

23. น.ส.ผกาวรรณ วันติ  เจ้าหนา้ท่ีปฏิรูปท่ีดนิ 

24. นายอุทิศ สวัสดิ์รักษ์ เกษตรกรรุ่นใหม่รุ่นท่ี 3 

25. นายธนนิโชตน์ เลิศนธิิธีรพร  เกษตรกรรุ่นใหม่รุ่นท่ี 5 

26. น.ส.จามจุรี กันค า  เกษตรกรรุ่นใหม่รุ่นท่ี 8 

27. น.ส.รังศยิา ดวงแดง  เกษตรกรรุ่นใหม่รุ่นท่ี 8 

28. นายภูมิ จันทชุม นั ก ศึ ก ษ าฝึ ก ง าน ส ถ าบั น วิ ช าก าร ด้ าน ส หก ร ณ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา 09.20 น. 

นายวินัยได้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์และก าหนดการ การสัมมนาเชิงวิชาการ 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

1.น าเสนอแนวคิดการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การ

พัฒนาท่ีย่ังยืน (Smart officer) และก าหนดสมรรถนะของเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. ในฐานะ Smart 

officer เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร 

2. อภิปรายสมรรถนะและบทบาท Smart officer ของ ส.ป.ก. 

3. การวิเคราะห์ช่ องว่างสมรรถนะ Smart officer ของ ส.ป.ก. กั บความต้องการของ

เจ้าหนา้ท่ี ส.ป.ก.  

4. สรุปสมรรถนะของ Smart Officer ส.ป.ก. เพ่ือการน าไปใช้และก าหนดหลักสูตร 

การพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนสู่การพัฒนาท่ี

ย่ังยืน (Smart officer) 

ในการพัฒนา Smart officer ของ ส.ป.ก. นี้จะด าเนินการภายใต้ความร่วมมือทาง

วิชาการว่าด้วย “โครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและ

เจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. (Smart Farmers; Smart Officers) สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพ่ือการกิน

ดีอยู่ดี” ซึ่งเป็นการท างานภายใต้เครือข่ายภาคี 3 ภาคส่วน คือ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(มก.) ภายใตค้วามร่วมมือดังกล่าวนี้ได้มีการด าเนนิการไปแล้วในหลักสูตร การเรียนรู้ชาวนา
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มืออาชีพ: จากแปลงนาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน ในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย สิงห์บุรี 

มหาสารคามและชุมพร และตอ่มาได้มีการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง

ภาคเกษตรกรรม โดยมี รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เป็นท่ีปรึกษา ร่วมกับ อาจารย์สุกิจ มาลัยรุ่ง

สกุล ในการพัฒนาหลักสูตรทางเลอืกเพ่ือสร้างความม่ันใจให้คนท่ีมีอาชีพประจ าแต่ยังลังเลท่ี

จะเข้าสู่อาชีพเกษตรได้เข้ามาเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ศกึษาดูงานและร่วมท ากิจกรรมเสริมท่ีเกี่ยวข้อง

กับอาชีพเกษตรกรรม โดยท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้ให้นโยบายว่า ผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมใน

หลักสูตรนี้อาจไม่ตอ้งเปลี่ยนอาชีพมาเป็นเกษตรกร แตอ่าจไปเป็นก าลั งส าคัญในการวางแผน 

การผลิต การแปรรูปและการตลาด ในธุรกิจการเกษตรพร้อมท้ังเป็นผู้น าท่ีจะเป็นผู้ เชื่อมโยง

พัฒนาโดยเฉพาะด้านการเกษตรระหว่างชุมชนกับรัฐ  

ภารกิจหลักของ ส.ป.ก. คือการ จัดหาท่ีดิน และจัดสรรท่ีดินท ากินแก่เกษตรกร

รวมถึงการพัฒนาอาชีพ อาทิเช่น การส่งเสริมด้านองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ การ

บริหารจัดการพ้ืนท่ี การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือเกษตรกรจะสามารถอยู่ใน

พ้ืนท่ีได้อย่างย่ังยืน โดยในการพัฒนาดังกล่าวนี้จะตอ้งอาศัยความร่วมมือท่ีดีจากหลายภาค

ส่วนโดยเฉพาะเจ้าหนา้ท่ี ส.ป.ก. ในพ้ืนท่ี และท่ีพบในปัจจุบันคือ เจ้าหนา้ท่ีรุ่นใหม่ของ ส.ป.ก. 

เป็นนักศึกษาท่ีจบมาจากหลายสาขาวิชา ส.ป.ก. จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องวิเคราะห์ปรับปรุง

และพัฒนาตัวเจ้าหน้าท่ี เพ่ือเพ่ิมเตมิศักยภาพและส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบใน

การท างานของเจ้าหนา้ท่ี โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายใตค้วามร่วมมือ

ทางวิชาการดังกล่ าว ได้ แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) โดยมีสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ (สว.สก.) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ทางสถาบันมีชุดงานวิจัยการท างานในพ้ืนท่ี ส.ป.ก.

หลายชุดท่ีสามารถใช้บูรณากรในการพัฒนาตัวเจ้าหนา้ท่ีของ ส.ป.ก. กองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) เป็นองค์การท่ีให้ความส าคัญกับงานพัฒนาเกษตรกร สนับสนุนงานระหว่างองค์กร

ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยการสนับสนุนทุนด้านการวิจัย และโจทย์

งานวิจัยส่วนหนึ่งของ สกว.ท่ี สว.สก. ได้รับมาก็จะถูกน าไปบูรณาการใช้ให้สอดค ล้องกับ

แนวนโยบายในการพัฒนายกระดับเจ้าหน้าท่ี ส .ป.ก . ไปสู่  Smart Officer ต่อ ไป อีกหนึ่ ง

หน่วยงานท่ีเข้ามามีบทบาทภายใต้ความร่วมมือคือ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน) (สวก.) เป็นหนว่ยงานท่ีสนับสนุนเร่ืองงานวิจัยท่ีลงลึกถึงตัวเกษตรกรและ

ประสงค์ท่ีจะเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาภาคเกษตร กลไกหลักในการขับเคลื่อนงานความ

ร่วมมือของ ท้ัง 4 หน่วยงาน คือการบูรณาการงานร่วมกันเพ่ือยกระดับ Smart Farmers และ 

Smart Officers  

จากการแสดงความคิดเห็นร่วมกันของผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการคร้ังนี้ ท า

ให้ได้ข้อสรุปว่า การวางแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าท่ีจะต้องมองให้เป็นทิศทาง

เดียวกันเพ่ือความเข้าใจในการท างานร่วมกัน เจ้าหน้าท่ีจะต้องมีสมรรถนะท่ีสามารถเข้าไปอยู่
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และช่วยคนในพ้ืนท่ี ส.ป.ก. ให้อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มองค์กรท่ีเข้มแข็ง อาจด้วยหลักการของกลุ่ม 

องค์กร สหกรณ์ และเจ้าหน้าท่ีจะตอ้งไม่มองแค่ด้านใดด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียว จะต้องมองให้

ไกลกว่า มององค์รวมให้เชื่อมโยงให้กว้างสามารถสร้างศรัทธาได้ จะต้องร่วมกันก าหนด

สมรรถนะของเกษตรกรเพ่ือก าหนดหลักสูตรในการยกระดับสมรรถนะของเจ้าหนา้ท่ี ส.ป.ก.  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

สมรรถนะตัวช้ีวัดของเกษตรกรท่ีภายใน 5 ปีข้างหน้า 

1. ทัศนคต ิ(ตอ้งได้รับปลูกฝัง/ตอ้งสร้างให้) 

2. วิธีคิด 

3. ความรู้ (สามารถค้นหาได้เอง)  

4. ทักษะ – ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

ทัศนคติ หรือการตัดสินใจทุกอย่างของคนเราว่าจะเลือกท าดีหรือไม่ท า ซึ่งจะ

ขึน้อยู่กับสภาวะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง (Mind Set) อย่างไรก็ตามสิ่งท่ีหรือข้อมูลท่ีจะถูกบอก

หรือให้เกษตรกรเพ่ือการตัดสินใจควรจะตอ้งอยู่บนฐานความถูกตอ้ง  

เป้าหมายเกษตรกร (Ultimate goal) คือการสร้างเครือข่ายสีเขียว สถาบันสี

เขียว และการเกษตรสีเขียว (Green Networking - Green Institute - Green Agriculture) โดย

จะตอ้งท า 2 ประเด็นท่ีจะกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรม ได้แก่ 

1. การท าให้เกษตรกรมีความสุข 

• การใช้ท่ีดนิให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

• มีแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
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2. ข้อจ ากั ด/ช่องว่าง /สิ่ ง ท่ีขาดของเกษตรกรหลายๆอ ย่างเหล่านี้  ได้ รับการ

ปรับปรุงแก้ไข 

• ทักษะเร่ืองของการผลิตเพ่ือการแข่งขัน 

• ทักษะการใช้นวัตกรรมบวกภูมิปัญญาดั้งเดิม 

• ทักษะการคิดวิเคราะห์ในเชิงระบบ และการมององค์รวม 

• ทัศนคตกิารพ่ึงพาตนเอง 
• ความภาคภูมิใจในอาชีพ/ศักดิ์ศรี 
• เชื่อม่ันในอาชีพเกษตรกรรม 

• อ านาจตอ่รอง  
• โอกาสในการท าให้สิ่งท่ีตัวเองอยากท า 

• มีบริโภคนยิมตามกระแสโลก /พฤติกรรมบริโภคนยิม 

• ความเข้าใจในระบบโครงสร้างตลาด 

• ยกระดับเร่ืองการผลิต ไร่นาสวนผสม 

• ตระหนักในการรวมกลุ่ม/สหกรณ์พันธ์ุใหม่ ผู้ผลิต ผู้บริโภคมีความเชื่อมโยงการ 

ในการท่ีจะบรรลุ เป้าหมายดังกล่าว เจ้าหน้ าท่ีจะต้องมีองค์ความรู้ท่ีถือ เป็น

สมรรถนะท่ีจ าเป็นเพ่ือใช้ในการท างานในพ้ืนท่ีโดยควรได้รับการปลุก/สร้างทัศนคตท่ีิดีให้เกิดขึ้น 

ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมีแนวทาง/ทิศทางในการพัฒนาเจ้าหนา้ท่ีดังตอ่ไปนี้ 

การปลุก/สร้างทัศนคติท่ีดี 



72 

 

 

 

 

 

 

 

จิตส านึก 

• การพัฒนาที่ยั่งยืน/เศรษฐกิจพอเพียง 

• นักพัฒนา 

• การพึงพา ร่วมมือกัน 

• ซ่ือสัตย์ จริงใจ 

• ท างานมุ่งม่ัน ทุ่มเท 

วิธีคิด 

• โลกาภิวัตน์-การเปล่ียนแปลง 

• การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

• System Thinking 

• ยึดหลัก-ยืดหยุ่น/ท างานบูรณาการเป้าหมาย 

 

ความรู้ 

• นโบบายการส่งเสรมิการใช้ที่ดิน 

• แผนงาน ส.ป.ก.  
• กฎหมายที่ดิน ส.ป.ก.  
• นักวิเคราะห์/การวางแผน 

• การติดตาม-ประเมินผล 

• โครงสร้างการผลิต-การตลาด 

• การรวมกลุ่ม/การจัดการสหกรณ์สาย

พันธ์ุใหม่ 

• Networking  

ทักษะ 

• แนวท างการสร้างกระบ วนการ

เรียนรู้/ถ่ายโอนความรู้ 

• นักวิเคราะห์อย่างมีแบบ แผน/มี

เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน 

• สร้างทีมงานนักส่งเสริมที่ดี 

• ก า ร ส รุ ป ผ ล ง า น ใ น ค ว า ม

รับผิดชอบและรายงานผลการส่งเสริม 

• การสร้างคลังความรู้/ฐานข้อมูล

ประกอบนโยบาย 

• การประสานงานอยา่งมีศิลปะ 

 

โดยสรุปสมรรถนะของเจ้าหนา้ท่ี ส.ป.ก. จะแบ่งออกเป็น 4 เร่ืองส าคัญ ดังนี้ 

1. จิตส านกึ 

1.1 เชื่อม่ันในการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

1.2 ยึดม่ันในการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.3 มีความเป็นนักพัฒนา 

2 วธิีคิด 

2.1 คิดอย่างเป็นระบบ (System thinking) 

2.2บริหารจัดการอย่างเชื่อมโยง (Holistic management) 

3 ความรู้ 

ทิศทางการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 
มีข้อมูล - ความเข้าใจ เข้าถึง เพ่ือพัฒนา – ระบบรายงาน 

                      คนวิเคราะห์  นักวางแผน  
การพฒันา 

Smart officers  พร้อม  
พฒันา 

เคร่ืองมือ วิธีการท างาน(คน+ความรู้=ชวนคิด)  
พฒันา 
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3.1 การจัดการโซ่อุปทาน 

3.2 เครือข่าย (Networking) 

3.3 การค้าท่ีเป็นธรรม 

4 ทักษะ 

4.1 การศกึษาดูงาน 

4.2การสร้างทีมงาน 

4.3การสร้างสถาบัน/องค์กรเรียนรู้ 

4.4 การฝึกปฏิบัตโิครงงาน 

4.5การท าเวทีการเรียนรู้ 

จากการประชุม ในค รั้ง นี้ท า ให้ได้ข้ อสรุปเกี ่ยว กับสมรรถนะท่ีจ า เป็นของ

เจ้าหน้า ที่ ส .ป.ก .  ในขั้นตอนต่อไป ทางคณะผู้จัดท าหลักสูตรจะได้น าสมรรถนะท่ีได้นี้ไป

ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาท่ี

ย่ังยืน ท่ีมีระยะเวลาการเรียนการสอนประมาณ 112 ชั่วโมง ในระยะเวลา 4 เดอืน ตอ่ไป 

ปิดประชุมเวลา 14.20 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นางสาวดวงรัตน์ ชูสระคู) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นายวินัย เมฆด า) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
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ภาพการสัมมนาเชิงวิชาการ 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ภายใตค้วามร่วมมือทางวิชาการ 

ว่าด้วย “โครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหนา้ท่ี ส.

ป.ก.      (Smart Farmers; Smart Officers) สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพ่ือการกินดอียู่ดี” 

วันพุธท่ี 2 เมษายน 2557 

ณ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
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สรุปรายงานการปฐมนเิทศ 

หลักสูตรการพัฒนาผู้น าการเปล่ียนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

(Smart Officers) 

ระหว่างวันท่ี 15 - 17 กรกฎาคม    2557 

ณ ช้ัน 6 อาคารวจัิยและพัฒนา สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 

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

ผู้เข้าร่วม 

1. รศ.ดร.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท  ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. นายสุกิจ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรกรและเทคโนโลยีเชียงราย 

3. นายวินัย เมฆด า   ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และยุวเกษตรกร 

4. น.ส.สายสุดา ศรีอุไร   รองผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5. นางณัฐโสภิณ ตรีสุวรรณวัฒน์   นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิช านาญการ  ส.ป.ก.ขอนแก่น 

6. นายทินกร เพียภูเขียว     นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิช านาญการ  ส.ป.ก.ชัยภูมิ 

7. น.ส.จุฑาทิพย์ เสนวีงศ ์ณ อยุธยา นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัติการ   ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา 

8. นางรัชดา เพชรรัตน์     นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิช านาญการ  ส.ป.ก.ชุมพร 

9. นายนกิร ไพริน     นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิช านาญการ  ส.ป.ก.ตรัง 

10.   นายกชพร กลิ่นบุญมา     นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร ส.ป.ก.นครราชสีมา 

11.   นางวิภา สุขเอก     นัก วิ ช าก ารปฏิ รูปท่ี ดิ น ช าน าญ ก าร  ส .ป .ก .

นครศรีธรรมราช 

12.   นายชิรภัทร์ พิเมย     นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิช านาญการ  ส.ป.ก.บุรีรัมย์ 

13.   น.ส.ลลิตา พาณิชกรกุล    นัก วิ ช าก ารป ฏิ รูป ท่ีดิ น ช า นาญ การ   ส .ป.ก .

พระนครศรีอยุธยา 

14.   น.ส.วิภาวี เป่ียมศริิ     นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร  ส.ป.ก.พิจิตร 

15.   นายวิสุทธิศักดิ์ ส าโรงแสง    นั ก วิ ช าก า รป ฏิ รูป ท่ี ดิ น ป ฏิ บั ติ ก าร   ส .ป .ก .

มหาสารคาม 

16.  นายปรเดช พุธจันทร์     นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร  ส.ป.ก.ราชบุรี 

17.   น.ส.นริชร พรัดภู่     เจ้าหนา้ท่ีปฏิรูปท่ีดนิ  ส.ป.ก.ลพบุรี 

18.  น.ส.ประกายรุ่ง สายสุด     นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร  ส.ป.ก.สกลนคร 
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19.  น.ส.วรัญญู บุญมาก    นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร  ส.ป.ก.สุโขทัย 

20.   นายพิษณุ ส ารี    นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร  ส.ป.ก.หนองคาย 

21.   นางศริิพร อภิเดช    นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิช านาญการ  ส.ป.ก.อุทัยธานี 

22.   นายวิทยพงศ ์ มกรศรีวัฒน์        นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร   ส.ป.ก. 

23.   นางสาวดวงรัตน ์ ชูสระคู       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร   ส.ป.ก. 

24. น.ส.ปราณี ชาอุ่น    เจ้าหนา้ท่ีปฏิรูปท่ีดนิ  ส.ป.ก. 

25. น.ส.ผกาวรรณ วันติ    เจ้าหนา้ท่ีปฏิรูปท่ีดนิ  ส.ป.ก. 

26. นายวนพล บ่อน้ าเชี่ยว        เจ้าหนา้ท่ีปฏิรูปท่ีดนิ  ส.ป.ก. 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจกรอบแนวนโยบายและความเป็นมาการพัฒนาหลักสูตร

ผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจโครงสร้างหลักสูตร รูปแบบและวิธีการฝึกอบรม 

3. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน่วยงานความร่วมมือเครือข่ายการจัดการ

หลักสูตร 

 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา

ผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน ได้กล่าวว่าถึงความส าคัญ

ของโครงการและเห็นว่า เจ้าหน้าท่ีรุ่นนี้เป็นรุ่น Pioneer และเป็นรุ่นบุกเบิกท่ีจะไปสร้างการ

เปลี่ยนแปลงให้กับเกษตรกร ซึ่งการจะไปสร้างการเปลี่ยนแปลง และเข้าไปส่งเสริมเกษตรกรได้

นัน้ เจ้าหน้าท่ีทุกท่านจะตอ้งเร่ิมการเรียนรู้และพัฒนาท่ีตนเองก่อน ในการพัฒนาตนเองเพ่ือ

ยกระดับสมรรถนะของเจ้าหน้าท่ี โครงการจะมีคณะทีมท่ีปรึกษาท่ีจะให้ความรู้และถ่ายทอด

ประสบการณ์การท างานโดยกลุ่มต้นแบบท่ีประสบความส าเร็จ การจัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตรการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน คร้ังนี้ 

กลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. และอาจารย์ในฐานะท่ีปรึกษาหลักสูตร ได้ค านงึถึงตัวชี้วัด

การพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีเกี่ยวข้องกับ เจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. ว่าจะสอนอย่างไรไม่ให้น่าเบ่ือ เพ่ือปรับ

ทัศนคต ิวิธีคิด และท าให้เจ้าหนา้ท่ีมีทักษะความสามารถในการส่งเสริมเกษตรกรและท้ายท่ีสุด

คือการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมในท่ีดิน ส.ป.ก. ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้กับพ้ืนท่ีอื่นๆ โดย

คุณสมบัติของ Smart Farmers  ส.ป.ก. นั้นท่ีส าคัญคือ  ต้องรักเกษตรกร ต้องรู้ด้านวิชาการ

และเข้าใจเทคโนโลยี ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ ม และภูมิใจในการเป็นเจ้าหน้าท่ีของ ส.ป.ก . 

เพ่ือท่ีจะน าเกษตรกรไปสู่ความย่ังยืน  
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การเรียนรู้ภายใต้หลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้

ตลอดชีวิต บรรยากาศในการเรียนรู้จะเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน บูรณาการความรู้ให้สามารถ

น าไปใช้ได้และมีความเชี่ยวชาญ โดยช่วงเดอืน กรกฎาคม ถึง กันยายน นี้จะเป็นการเรียนรู้ใน

ระยะท่ี 1 ส าหรับเจ้าหนา้ท่ี ส.ป.ก. ทุกท่าน  

นายวินัย เมฆด า ได้กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญในการพัฒนาผู้น า

การเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน  ว่าในการพัฒนา Smart officer 

ของ ส.ป.ก. นี้ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วย “โครงการถ่ายโอนความรู้ใน

การยกระดับความสามารถของ เกษตรกรและเจ้าหน้ าท่ี ส.ป.ก . ( Smart Farmers; Smart 

Officers) สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพ่ือการกินดีอยู่ดี” ซึ่งมีเครือข่ายภาคีความร่วมมือใน 

3 หนว่ยงานหลัก คือ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.)และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) 

ภายใตค้วามร่วมมือดังกล่าวนี้ ได้มีการด าเนินการไปแล้วในหลักสูตร 2 หลักสูตรคือ หลักสุตร

การเรียนรู้ชาวนามืออาชีพ : จากแปลงนาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ได้แก่จังหวัด

เชี ยงราย  ชัยนาท สิง ห์บุ รี มหาสารคามและชุมพร และหลักสู ตรการพัฒ นาผู้ น าการ

เปลี่ยนแปลงภาคเกษตรกรรม ระยะเวลา 4 เดือน(เฉพาะเสาร์ อาทิตย์) เพ่ือสร้างความม่ันใจให้

คนท่ีมีอาชีพประจ าแตยั่งลังเลท่ีจะเข้าสู่อาชีพเกษตรได้เข้ามาเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ศกึษาดูงานและ

ร่วมท ากิจกรรมเสริมท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีพเกษตรกรรม โดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้

ไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนอาชีพมาเป็นเกษตรกร แตอ่าจไปเป็นก าลังส าคัญในการจัดการระบบด้าน

การเกษตรเช่นอาจอยู่ในส่วนของการวางแผน การผลิต การแปรรูปหรือด้านการตลาด และ

พร้อมเป็นผู้น าท่ีจะเชื่อมโยงพัฒนาเครือข่ายโดยเฉพาะด้านการเกษตรระหว่าง เกษตรกร 

ชุมชน เอกชนและภาครัฐ  

ในส่วนของหลักสูตรการยกระดับสมรรถนะเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. ภายใต้ความ

ร่วมมือดังกล่าวนี้ เป็นรูปแบบของการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่ี มี

ประสบการณ์และจากกลุ่มต้นแบบผลงานวิจัยท่ีทาง สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ท าไว้ 

ตลอดระยะเวลา 12 ปี ภายใตก้ารสนับสนุนเงินทุนวิจัยจาก สกว. โดยการฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 

ระยะคือ ระยะท่ี 1 จะเป็นการฝึกอบรม จ านวน 7 คร้ัง และระยะท่ี 2 จะเป็นการขับเคลื่อน

งานวิจัยในแต่ละพ้ืนท่ีโดยเจ้าหน้าท่ี ซึ่งในการด าเนินการจัดท าโครงงานและติดตามผล ทาง

โครงการจะมีคณะท่ีปรึกษาคอยเป็นพ่ีเลี้ยงให้  

ส าหรับการฝึกอบรมในระยะท่ี 1 เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ถอดบทเรียนโดยผู้มีประสบการณ์และเป็นผู้ช่วยในการถอดบทเรียน การศึกษาดูงาน และการ

ท าโครงงานวิจัยในพ้ืนท่ี ซึ่งผลงานดังกล่าวจะเป็นสว่นสนับสนุนจะเชื่อมโยงไปถึงความก้าวหน้า
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ในอาชีพราชการท่ีสามารถน าไปท าผลงาน และการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในความ

ร่วมมือได้ 

คุณสมบัตกิลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. ซึ่งรับผิดชอบงานด้านพัฒนา มี

ประสบการณ์การท างานเชิงพ้ืนท่ี เป็นคนรุ่นใหม่ กระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาค จ านวนประมาณ 

15 คน และด้วยหลักสูตรการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนา

ท่ีย่ังยืนนี้ เป็นหลักสูตรต้นแบบแรก ความพร้อมของการคัดเลือกเจ้าหนา้ท่ีท่ีเข้าร่วมมีความ

หลากหลาย เจ้าหน้าท่ีหลายท่านท่ีไม่ได้จบสาขาเกษตรหรือเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตร แต่

เชื่อว่าด้วยความมีใจรักในงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ท าให้ทุกท่านได้เข้ามาท างานท่ี ส.

ป.ก.และมามีสว่นร่วมในหลักสูตรนี้  

การท าให้เกษตรกรมีความสุขและช่องว่างหรือปัญหาของเกษตรกรได้รับการ

แก้ไข เพ่ือให้ไปถึงเป้าหมายดังกล่าวเจ้าหน้าท่ีจะต้องเข้าถึงองค์ความรู้เพ่ือยกระดับเป็น smart 

officers ภายใต้กรอบสมรรถนะ 4 ด้าน คือ จิตส านึก ความรู้ วิธีคิด และ ทักษะ สมรรถนะท่ี

ก าหนดไว้ จึงมี อยู่ 5 สมรรถนะ ได้แก่ 

1. ผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

2. ความสามารถในการยกระดับขีดความสามารถ ในการประกอบอาชีพ ท่ี

ก่อให้เกิดสมดุลในการด าเนนิชีวิตแก่เกษตรกร 

3. ความสามารถด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ในสถาบันเกษตรกร 

4. ความสามารถในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 

5.  การเขียนโครงงาน (Project based learning)  

สาระการเรียนรู้ท้ังสิน้ 5 หนว่ยการเรียนรู้ รวม 92 ชม. การวัดและประเมินผล 

จากการมีสว่นร่วมโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ และจากการท าโครงงาน  

ตารางข้อตกลงแผนการจัดการฝึกอบรมดังนี้ 

คร้ังท่ีจัด วันท่ี 

จ านวนเจ้าหนา้ท่ีติดภารกิจ

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.ดวงรัตน์  ชู สระคู ได้ น าการฝึ กอบรมหลักสู ตรการพัฒ นาผู้ น าการ

เปลี่ยนแปลงภาคเกษตรกรรมรุ่นท่ี 1 ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ีจัดขึน้ในช่วง เสาร์-อาทิตย์ ส าหรับผู้ท่ีมี

ประจ าและสนใจจะเข้าสู่ภาคเกษตรแตยั่งขาดความม่ันใจในการประกอบอาชีพเกษตร ให้ได้เข้า

มาศึกษาเรียนรู้ ซึ่งทางหลักสูตรจะมีการจัดการเรียนการสอนในส่วนของสาระการเรียนรู้ใน

ห้องเรียน การศกึษาดูงาน การท าโครงงานอาชีพและกิจกรรมเสริมท่ีจะเพ่ิมเตมิให้ในส่วนท่ีขาด

หรือส่วนท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมตอ้งการจะศกึษาเพ่ิมเติม ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ลักษณะนี้บางส่วนจะน ามาประยุกต์ใช้กับหลักสูตรการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการ

ส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนด้วย 

การระดมความคิดเห็น กรณีเจ้าหนา้ท่ีนักส่งเสริมจะท างานได้อย่างมี

ความสุขและประสบความส าเร็จนัน้ตอ้งมีลักษณะคือ  

• ควรมีความรักเกษตรกร 

• ควรมีใจในการท างาน 

• ควรมีความรู้ความเข้าใจในงานท่ีท าเพราะจะท าให้มีความสุขเกิดความสนุก

กับการท างาน 

• เจ้าหนา้ท่ีต้องไม่เผลอน าความถนัดหรือความสนใจของตนเองไปส่งเสริม

เกษตรกร โดยเจ้าหนา้ท่ีต้องมองบริบทของพ้ืนก่อนเป็นส าคัญเพ่ือวิเคราะห์

พ้ืนท่ี ความตอ้งการของเกษตรกรและควรจะน าอะไรไปส่งเสริม ข้อมูล

บริบทของพ้ืนท่ีจะตอ้งมองไปถึงความตอ้งการท่ีแท้จริง เป็นเหตุเป็นผลและ

เหมาะสมกับสภาพชุมชนท้ังเร่ืองเพศและอายุของเกษตรกรในชุมชนด้วย 

  

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้กล่าวว่า ในการส่งเสริมเกษตรกรนั้นจะตอ้งส่งเสริม

คนท่ีเขาตอ้งการจริงๆ แต่หลายคร้ังเจ้าหน้าท่ีเข้าไปส่งเสริมเพียงเพราะต้องท าตามนโยบาย

ตามเนื้องานท่ีได้รับมา โดยจ าเป็นตอ้งมองตามบริบทพ้ืนท่ีท่ีเป็นอยู่จริง หากเป็นเช่นนี้เจ้าหนา้ท่ี

จะมีวิธีการในการป้อนกลับข้อมูลขึน้ไปให้ส่วนกลาง เพ่ือบอกแก่ผู้บริหารให้รับทราบถึงสภาพท่ี

เป็นจริงของชุมชนและปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการท างานตามนโยบายท่ีได้รับอย่างไร การบริหาร

จัดการคน แผน เวลาและการท าแผนกลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี รวมถึงการ

เชื่อมโยงแผนกล ยุทธ์สู่การปฏิบัติ ซึ่งบางทีขาดความเข้ าใจระหว่างนโยบายกับการปฏิบัต ิ

จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการบริหารสิ่ งเหล่านี้ อีกท้ังเจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ีจะต้องเป็นผู้ สร้าง

นวัตกรรมใหม่เพ่ือใช้ในการท างานของตนเองและเป็นต้นแบบแก่เกษตรกรได้ เช่น การท าบัญชี

ครัวเรือน ท่ีหลายคนก็ยังท าไม่ได้ เจ้าหน้าท่ีจะต้องหานวัตกรรมอย่างอื่นท่ีเป็นการสร้างวินัย

การออมมาใช้ หลักสูตรนี้จะช่วยสนับสนุนและพยายามสร้างทักษะการสร้างนวัตกรรมและ
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ทักษะอื่นๆท่ีได้กล่าวมาข้างต้นให้เกิดกับเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ซึ่งไม่ใช่การท าบัญชีแบบเดิม ใน

ขณะเดียว กันในฐานะนัก พัฒนา เจ้าหน้า ท่ีทุก ท่านก็จะต้ อ งเป็นผู้ เปิดรับกระแสสั งคม ท่ี

เปลี่ยนแปลงไป และตดิตามข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เช่น การส่งเสริมเร่ืองเกษตรอินทรีย์ว่า ทุก

วันนี้เป็นสังคมท่ีผู้คนกลัวตายและใส่ใจตอ่สุขภาพ รวมถึงแรงซื้อและการใช้จ่ายของคนสูงอายุท่ี

เพ่ิมขึ้น และเทคโนโลยีใหม่ๆก็จะต้องถูกน ามาใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ี แล้วเจ้าหน้าท่ีก็จะเป็น

ส่วนหนึ่งในการท าองค์กรของตนให้เป็น Organic Organization เป็นองค์กรท่ีประกอบไปด้วย

บุคลากรท่ีมีความเข้าในภารกิจขององค์กรและบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง ซึ่งการจะท าให้เกิดสิ่ง

เหล่านี้ได้ภายใตห้ลักสูตรก็จะต้องอาศัยการ Learning by doing ของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งถือเป็น 1 ใน 

6 หน่วยการเรียน คือ มีความสามารถในการวางแผนงานและกระบวนการท างานมุ่งผลลัพธ์  

โดยหลักสูตรของ Smart Officer นี้จะเป็นการยกระดับคุณค่าใน 3 มิติ คือ 1)การเพ่ิมทักษะ

ความสามารถ 2)การปรับทัศนคติในการท างาน  ซึ่งจะมี  pre-test และ post-test โดยการ

ประเมินทัศนคตขิองผู้เรียน 3)การปรับวิธีคิดในการท างาน (Paradigm shift) เช่น การพัฒนาท่ี

ย่ังยืนของ ส.ป.ก. ว่าต้องการอะไรใน ระดับต้น กลาง สั้น ยาว เจ้าหน้าท่ีผู้เรียนตอ้งมองคนท่ี

เกี่ยวข้องกับงานของตนเองและสร้างความเชื่อม่ันให้กับคนเหล่านัน้  

จากการสอบถามท าให้ได้ข้อมูลว่า อุปสรรคท่ีเจ้าหน้าท่ียังกังวลอยู่ในการเข้า

ร่วมการฝึกอบรมตามโครงการนี้ คือ ใจตนเองกับเวลาในการเข้าร่วมซึ่งสามารถแก้ไขได้โดย 

ตอ้งมีปณิธานในการท างานเพ่ือ เกษตรกร ส่วนเร่ืองเวลา จะแก้ไขได้หรือไม่ก็ต้องขึน้อยู่กับ

กระบวนการท่ีออกแบบและต้องปฏิบัติตามให้ได้  สิ่งท่ีหลักสูตรจะให้นอกเหนอืจากท่ีกล่าวมา 

ก็คือ ศักดิ์ศรีต าแหนง่หน้าการงานท่ีเจ้าหน้าท่ีกลุ่มนี้ควรจะได้รับจากผลงานท่ีเกิดขึ้นในการท า

โครงการ หรือ การขอทุนวิจัย ตลอดจนการศกึษาตอ่   

จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้กล่าวถึง หน่วยการเรียนรู้ ท้ัง 6 หน่วย 

พร้อมกับยกตัวอย่างกลุ่ม องค์กร ท่ีประสบความส าเร็จในการสร้างเครือข่าย เช่น ตลาดสุขใจ 

ท่ีเป็นตลาดขายสินค้า/ผลผลิตโดยตรงสู่ผู้บริโภค ถือเป็นนวัตกรรมในการยกระดับการสร้าง

เครือข่าย Farmer shop ท่ีเป็นการนวัตกรรมธุรกิจชุมชน  เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน เป็น

ศูนย์กระจายและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เป็นท่ีๆ ผู้คนในชุมชนได้น าสินค้าปลอดภัยมาขาย 

สิ่ง ท่ีได้จากงานวิจัย คือ  ชุ ดคู่มือการบริหารจัดการร้านค้าปลีก ทักษะการประกอบการ 

(Business Model) ปณิธานของ Famer shop คือ ไม่ได้หวังแค่ก าไร แค่อยากให้เป็นลูกค้าประจ า 

และวิสัยทัศน์ คือ ร้านค้าปลีกท่ีผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน 

เครือข่ายท่ีประสบความส าเร็จเหล่านี้จะต้องมีแกนน าท่ี  ซึ่ งผู้ ท่ีจะเข้ าไป

ส่งเสริมให้ได้แกนน าเหล่านั้นก็คือ ตัวเจ้าหนา้ท่ี Smart Officers ท่ีจะมีทีมท่ีปรึกษาของหลักสูตร

คอยสนับสนุนช่วยเหลือ  
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ระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทุกท่านได้แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับหลักสูตร สรุปได้ดังนี้ 

• เชื่อว่าโครงการนี้มีจะช่วยพัฒนาภาคเกษตรไทยได้ จริง โดยการพัฒนา 

Smart Officers เพ่ือ เข้า ไปส่ งเส ริมพัฒนาเกษตรกรใน พ้ืนท่ี  เจ้าหน้ า ท่ี

ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมจะใช้ความตั้ งใจและความรักในงานพัฒนา เพ่ือ

พัฒนาเกษตรกรโดยเร่ิมจากการปรับเปลี่ยนแนวคิดของเกษตรกรอาจเร่ิม

จาก เกษตรกรก ลุ่ ม เล็ กๆ  ท่ี มี ศั กยภาพ ก่อน  แล้ ว เชิญ ผู้ รู้และผู้ มี

ประสบการณ์ให้เข้ามาบูรณาการในพ้ืนท่ี  

• เจ้าหน้าท่ีมีความภูมิใจและดีใจท่ีตนเองมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการนี้ แม้

เจ้าหนา้ท่ีบางท่านยังมีประสบการณ์น้อยในการท างานในพ้ืนท่ี แต่ก็พร้อม

จะพัฒนาไปในระหว่างการเข้าร่วมการฝึกอบรม เพราะเชื่อว่าการพัฒนาทุก

อย่างต้องเร่ิมต้นท่ีตนเองก่อน และมีความเชื่อม่ันสูงว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีผ่าน

โครงการฝึกอบรมจากหลักสูตรนี้จะเป็นกุญแจส าคัญท่ีได้รับการตดิอาวุธ

ให้มีเคร่ืองมือดีๆ ทักษะใหม่ๆ ในการท าง านกับเกษตรกรให้สามารถ

ถ่ายทอดกระบวนการคิด  การท างานที่เป็นระบบ ให้เกษตรกรน าไปใช้

ประโยชนไ์ด้จริงในพ้ืนท่ี เพ่ือการพัฒนาเกษตรกรสู่ความย่ังยืน โดยเฉพาะ

ในเร่ือง ตลาด  

• การท างานกับเกษตรกรหรือในอาชีพเกษตรนั้น เ จ้าหน้าท่ีทุกท่านไม่ควรตั้ง

ความหวังของตนเองในผลสัมฤทธ์ิท่ีจะได้รับไว้สูงมากนัก ต้องเผื่อใจไว้รับ

กับสิ่งท่ีอาจจะเป็นความล้มเหลวท่ีสามารถเกิดขึ้นได้ด้วย อีกท้ังการท างาน

ของเจ้าหนา้ท่ีต้องอาศัยการเปลี่ยนแนวคิดของผู้บังคับบัญชาบางท่านท่ียัง

ไม่เห็นความส าคัญในการท างานเพ่ือหวังผลเชิงคุณภาพมากกว่าการใช้รูป

แบบเดิมในการการงานท่ีเนน้ผลเชิงปริมาณเป็นตัวตัง้ 

 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่าจะเป็นท่ีปรึกษาร่วมกับคณะท่ีปรึกษาท่าน

อื่นๆ คอยให้ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาในการด าเนนิการโครงการวิจัยในพ้ืนท่ีของ ส.ป.ก. และ

ส่วนตัวอยากให้เจ้าหนา้ท่ีทุกท่านมาเข้ารับการฝึกอบรมด้วยความพร้อมท้ังแรงกาย แรงใจและ

เวลาอย่างเต็มท่ี ซึ่งถ้าเป็นไปได้อยากจะขอเวลาจาก เลขาธิการ ส.ป.ก. ให้เจ้าหนา้ท่ีผู้ เข้าร่วม

โครงการได้ท างานวิจัยภายใต้หลักสูตรนี้เป็นเวลาสัก 1 ปี เพ่ือสร้างเจ้าหน้าท่ี Smart Officers 

ตน้แบบของ ส.ป.ก. ท่ีจะตน้แบบให้กับหนว่ยงานอื่นๆด้วย 

ปณิธานร่วมของกลุ่ม : มุ่งม่ัน เรียนรู้ สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน  



82 

 

 

นายวินัย เมฆด า กล่าวว่า พวกเราจะมุ่งม่ันร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน และก้าวไปสู่

การพัฒนาท่ีย่ังยืนร่วมกัน เพ่ือให้เกิดตน้แบบ Smart Offiers ของ ส.ป.ก. ในทุกจังหวัด เพราะ

ตอนนี้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานความร่วมมือ ผู้คุณวุฒิ นักวิชาการ ร่วมท้ังงบประมาณ

และคณะผู้รับผิดชอบโครงการ มีความตั้งไจและตอ้งการจะท างานนี้ให้ดีท่ีสุด แตจ่ะดีแค่ไหนก็

ต้องขึ้นอยู่เจ้าหน้าท่ี ทุกท่าน ซึ่งทุกคนก็จะได้ เรียน รู้ร่วมกัน  การสื่อสารภายในกลุ่ มของ

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและคณะท างานระยะแรกจะผ่านทาง Facebook โดยตั้งชื่อกลุ่มว่ า 

ALRO Smart Officers ชื่อกลุ่มนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ส าหรับกิจกรรม

เสริมท่ีมีประโยชนต์่อการฝึกอบรมเจ้าหนา้ท่ีทุกท่านก็สามารถน าเสนอตอ่คณะท างานโครงการ

ได ้

นายสุกิจ มาลัยรุ่งสกุล ได้กล่าวถึงบทบาทของนักส่งเสริมว่ามีคุณสมบัติเป็น

ท้ัง นักบริหารจัดการ นักวิจัยและนักโฆษณา เจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่บอกว่าตนไม่ได้จบเกษตรจึงไม่

สามารถอธิบายความรู้ดา้นเกษตรให้แก่เกษตรกรได้ แต่คนจบเกษตรไม่ได้เป็นท่ีต้องการในภาค

การเกษตรหรือธุรกิจการเกษตรเสมอไป บริษัทหลายบริษัทท่ีท างานเกี่ยวกับภาคเกษตรไม่ได้

รับนักศกึษาท่ีจบด้านเกษตร กลับจ้างนักศึกษาท่ีจบด้านการบริหารจัดการมาท างานในบริษัท 

เพราะความรู้เร่ืองเกษตรนั้นจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ไม่ได้จบด้านเกษตรก็สามารถเรียนรู้

ด้านเกษตรเพ่ิมเติมได้ไม่ยากหากมีความใฝ่เรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง เพราะไม่มีใครแก่เกินเรียน 

เช่น คุณยายวัย 70 ปีท่ีเรียนกฎหมายและได้รับปริญญาบัตรในระดับปริญญาตรีด้วยเหตุผล

ท่ีว่าอยากน าความรู้ท่ีได้รับไปบอกให้คนอื่นๆได้รู้กฎหมายเพ่ิมมากขึน้ ประเด็นส าคัญท่ีเป็น

อุปสรรคในการเรียนรู้ของคนเราก็คือ  The biggest problem of communication is we do not 

listen to understand. We listen to reply. ปัญหาใหญ่ของการสื่อสาร คือ คนเราไม่ได้ฟังเพ่ือ

สร้างความเข้าใจ แตฟั่งเพ่ือการตอบโต ้ท าให้ความรู้ความเข้าใจท่ีเกิดจากการสื่อสารนัน้มีนอ้ย 

และในการท างานของเจ้าหนา้ท่ีน้ัน ไม่อยากให้ต้ังผลสัมฤทธ์ิกับงานไว้สูงจนเกินไป เพราะความ

พอใจของคนเราไม่เหมือนกัน  เปรียบเส มือนรูปของเด็กในแถบแอฟริกาท่ีเขาอยู่ในชนบท

ห่างไกลและแห้งแล้งไม่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารเหมือนแถบบ้านเรา แตเ่ขาก็ยังมีรอยย้ิมยังมี

ชีวิตอยู่ได้ เพราะเขาอยู่ด้ วยความพอเพียงในความสุขท่ี เขาได้รับ ในการท างานก็เช่นกั น

เจ้าหน้าท่ีไม่ควรคาดหวังหรือตั้งเป้าให้สูงมากนัก เพราะท่านไม่สามารถท าให้เกษตรกรท่ี

เชียงรายทุกคนมีความสุขด้วยการมีเงินทองมากเทียบเท่ากับเกษตรกรในกรุงเทพมหานคร ได้ 

จากนั้นเจ้าหน้าท่ีได้เขียนโครงการท่ีจะท างานในพ้ืนท่ี คนละ 1 หน้ากระดาษ โดย

ระบุพ้ืนท่ีไหนและวิธีการท างาน และยึดเอามูลเชิงพ้ืนเป็นหลัก เช่น พ้ืนท่ีมีอาชีพท านา สวน

ผลไม้ และเป็นการท างานกับกลุ่มเกษตรกรจ านวน 12 - 15 คน ท่ีมีพ้ืนฐานความเป็นกลุ่มอยู่
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แล้ว ซึ่งโครงการท่ีเขียนนี้จะถือเป็นโครงงานท่ีได้น าเสนอในเบ้ืองตน้เพ่ือการด าเนินการต่อไป

โดยเจ้าหน้ าท่ี  และการสนับสนุนของคณ ะทีมท่ีปรึกษาภายใต้หลั กสู ตรนี้  อย่าง ไรก็ ดี

รายละเอียดโครงการ (พ้ืนท่ี กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ) สามารถเปลี่ยนแปลง ในระยะท่ีเข้าสู่การ

ด าเนนิการในการท าโครงงานในพ้ืนท่ีอย่างเต็มตัว 

จากนั้น ได้มีการยกตัวย่างรายละเอียดการเขียนโครงการและการใช้ข้อมูลเพ่ือการ

ตัดสนิใจในโครงการพัฒนาพ้ืนท่ี ต.ศรีดอนชัย อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  

ได้มีการฝากให้เจ้าหน้าท่ีทุกท่านจัดท าปฏิทินส าหรับการท างานเชิงพ้ืนท่ี แต่ไม่

ควรยึดตดิกับปฏิทินมากนักเพราะวัตถุประสงค์ของการจัดท าปฏิทินคือ เพ่ือเตอืนตนเองในการ

ท างาน  

ส าหรับการจะน านโยบายมาสู่การปฏิบัติอย่างไรนั้น ภายใตห้ลักสูตรนี้จะเป็นการ

ปฏิบัตใินรูปแบบของการจัดท าโครงงาน คือ การแบบ Project-based learning (PBL) 

PBL คือ การเอาโครงงานเป็นตัวตัง้เป็นฐานในการเรียนรู้ในการท างาน ทฤษฎีของ 

PBL ในท่ีนีมี้ 4 ขั้นตอน คือ  

1.ขั้นตอนของการวางแผน คือการน าข้อมูลท่ีแท้จริงมาจัดการในเชิงระบบ เป็น

การน ามากระท าเป็นขั้น เป็นตอน เช่น วิธีการ การท างาน งบประมาณท่ีใช้ 

2.ขั้นตอนของการสังเกตการณ์จดบันทึกท่ีเป็นในส่วนของเจ้าหน้าท่ีเอง ในฐานะ

นักส่งเสริม ในสิ่งท่ีได้พบหรือเจอ สิ่งท่ีจะอาจจะเป็นประเด็นส าคัญได้  

3.ขั้นตอนของการเขียนรายงาน  

4.ขั้นตอนของการสะท้อน (การเรียนรู้) หลังการด าเนนิการแล้วท าแล้วพบอะไร 

อย่างไร เพ่ือน าเสนอ ปัญหาอุปสรรค เพ่ือเสนอทางแก้ไขท่ีเป็นรูปธรรมโดยมองการจัดการ

ตนเองเป็นหลัก 

คณะท างานได้มีประชุมสรุปแผนก าหนดการฝึกอบรมสรุปได้ดังตารางดังนี้ 

ตารางก าหนดการฝึกอบรม 

วันท่ี 

 

หนว่ยการเรียนรู้ 

31 กรกฎาคม – 

 3 สิงหาคม 

 2557 

13 - 17  

สิงหาคม  

2557 

29 - 31  

สิงหาคม  

2557 

6 - 15  

กันยายน  

2557 

หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 1 ครั้งท่ี 2    

หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 2  ครั้งท่ี 3   

หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 3  และ 4   

หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 4   ครั้งท่ี 5  

หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 5    ครั้งท่ี 6 

หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 6    และ 7 
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                      หมายถึง 1 คร้ังของการจัดฝึกอบรม 

 

การศกึษาดูงาน คร้ังท่ี 3 และ 4 ณ กลุ่มผลิตผลไม้คุณภาพ จังหวัดจันทบุรี 

                  คร้ังท่ี 5 ณ กลุ่มข้าวคุณธรรม จังหวัดยโสธร 

                  คร้ังท่ี 6 -7  ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวไร่ จังหวัด ชุมพร 

 

 

...........................     ........................ 

ผู้บันทึกรายงาน                                           ผู้ตรวจรายงาน 
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สรุปรายงานการฝึกอบรม 

หลักสูตรการพัฒนาผู้น าการเปล่ียนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

ครั้งท่ี 2 

ระหว่างวันท่ี 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2557 

ณ โรงแรมมิโด ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

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

ผู้เข้าร่วม 

คณะวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. นายไพโรจน ์ โลกนิยม     ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการจัดท่ีดนิ 

2. นายภิเศก ธนูรัตน์     ผู้ เชี่ ย ว ช าญ ด้ า น

พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

3. นายณรงค์ ไวนทิรา                   อดีตผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. 

4. นายกมล พุทธสุวรรณ    นั ก พั ฒ น า

ทรัพยากรมนุษย์  

    อดีตผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร ส.ป.ก. 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

1. นางณัฐโสภิณ ตรีสุวรรณวัฒน์   นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิช านาญการ  ส.ป.ก.ขอนแก่น 

2. น.ส.จุฑาทิพย์ เสนวีงศ ์ณ อยุธยา นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร   ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา 

3. นางรัชดา เพชรรัตน ์     นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิช านาญการ  ส.ป.ก.ชุมพร 

4. นายกชพร กลิ่นบุญมา     นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร  ส.ป.ก.นครราชสีมา 

5. นางวิภา สุขเอก     นัก วิ ช าก ารปฏิ รูปท่ี ดิ น ช าน าญ ก าร  ส .ป .ก . 

นครศรีธรรมราช 

6. นายชิรภัทร์ พิเมย     นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิช านาญการ  ส.ป.ก.บุรีรัมย์ 

7. น.ส.ลลิตา พาณิชกรกุล  นัก วิ ช าก ารป ฏิ รูป ท่ี ดิ น ช าน าญ ก า ร  ส .ป .ก .

พระนครศรีอยุธยา 

8. น.ส.วิภาวี เป่ียมศริิ     นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร  ส.ป.ก.พิจิตร 

9. นายวิสุทธิศักดิ์ ส าโรงแสง  นั ก วิ ช าก า รป ฏิ รูป ท่ี ดิ น ป ฏิ บั ติ ก าร   ส .ป .ก .      

มหาสารคาม 

10. นายปรเดช พุธจันทร์   นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร  ส.ป.ก.ราชบุรี 

11. น.ส.นริชร พรัดภู่    เจ้าหนา้ท่ีปฏิรูปท่ีดนิ  ส.ป.ก.ลพบุรี 
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12. น.ส.ประกายรุ่ง สายสุด   นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร  ส.ป.ก.สกลนคร 

13. น.ส.วรัญญู บุญมาก   นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร  ส.ป.ก.สุโขทัย 

14. นายพิษณุ ส ารี    นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร  ส.ป.ก.หนองคาย 

15. นางศริิพร อภิเดช    นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการ  ส.ป.ก.

อุทัยธานี 

16. น.ส.วนารัตน ์ ค ากล่อมใจ   นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการ ส.ป.ก.อุดรธานี 

17. น.ส.ยุพาวรรณ หนันลา  นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร  ส.ป.ก.ยโสธร 

คณะผู้รับผิดชอบ 

1. นายวินัย เมฆด า    ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และยุว

เกษตรกร 

2. นางสาวดวงรัตน ์ชูสระคู        นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร   ส.ป.ก. 

3. นายวิทยพงศ ์ มกรศรีวัฒน์        นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร   ส.ป.ก. 

4. น.ส.ผกาวรรณ วันติ     เจ้าหนา้ท่ีปฏิรูปท่ีดนิ  ส.ป.ก. 

5. นายวนพล บ่อน้ าเชี่ยว        เจ้าหนา้ท่ีปฏิรูปท่ีดนิ  ส.ป.ก. 

6. น.ส.มณฑารัตน ์ชูระหมาน    เจ้าหนา้ท่ีปฏิรูปท่ีดนิ  ส.ป.ก.  

วัตถุประสงค์ 

เป็นการจัดการเรียนการสอนในหนว่ยการเรียนรู้ท่ี 1 : การเรียนรู้ในการเตรียม

ความพร้อมสู่การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ของ ส.ป.ก. Smart officer โดยมีสาระการเรียนรู้ท่ี

ประกอบไปด้วย  

1) ตระหนักในสถานการณ์การด าเนนิงานของ ส.ป.ก.และบทบาทของ Smart 

officer ในการขับเคลื่อนภารกิจสู่การบรรลุเป้าหมาย 

2) ความรู้ ความเข้าใจแนวนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของ ส.ป.ก.ท่ี

เชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2) วิทยากร เชิญ เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็น

วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในคร้ังต่อไป 

 

• นายกมล พุทธสุวรรณ อดีตผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร ส.ป.ก. ท่ี

หลังเกษียณอายุราชการท่านได้ผันตัวเองเป็นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้รับรางวัลอันทรง

เกียรติมากมายในด้านการท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชม สังคมและประเทศชาติ ท่านได้

บรรยายถึงคุณธรรมและจริยธรรมท่ีมีผลตอ่การปฏิบัติราชการและการท ากิจกรรมท่ีเชื่อมโยง

ไปถึงการท างานหรือการปฏิบัติหนา้ท่ีในฐานะเจ้าหนา้ท่ีรัฐและเจ้าหนา้ท่ี ส.ป.ก.  



87 

 

ในการด ารงชีวิตประจ าวันหรือการท าการงานใดๆท้ังงานเอกชนและงาน

ราชการ ทุกคนจะต้องใช้สติและมีสมาธิ จึงมีการสวดมนตไ์หว้พระรัตนตรัยเพ่ือเสริมคุณงาม

ความดีด้านจิตใจแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านท้ังก่อนและหลังจบบทเรียนการ

บรรยาย และเร่ิมตน้กิจกรรมด้วยการฝึกท าสมาธิในเบ้ืองต้น การฝึกท าสมาธิแบบง่ายท าได้

ดังนี้ 

1. การก าหนดลมหายใจเข้า-ออก พร้อมกับ การกด-ปล่อยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วอื่นๆ 

2. การก าหนดการหายใจเข้า-ออกทีละข้างรูจมูก ด้วยการกดปิด-เปิดรูจมูกท่ีละข้าง 

3. การท าสมาธิโดยหลับตาท าใจจดจ่อนกึถึงหยดน้ า 

4. ท าสมาธิด้วยการนั่งสงบนิ่งในบรรยากาศท่ีมีฟังดนตรีแบบสบายๆขับกล่อม จากนั้นนกึถึง

คุณงามความดีท่ีจะท าในแตล่ะวันก่อนลืมตาเสร็จสิน้การท าสมาธิ 

การท าสมาธิเป็นการสร้างกุศลอย่างหนึ่งในทางพุทธศาสนาและท าให้เกิดพลัง

ในการท าสิ่งดีๆ สร้างจิตวิญญาณและความเข้มแข็งให้กับตนเองในการใช้ชีวิตให้มีความสุข  

คุณธรรมจริยธรรมเบ้ืองต้นส าหรับเจ้าหน้าท่ีในการท างาน ร่วมกันภายใน

องค์กร หนว่ยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องและเกษตรกร ได้แก่ 

1. มีอารมณ์และหนา้ตาท่ีย้ิมแย้มแจ่มใส  

2. แต่งกายให้เหมาะสมและรู้กาลเทศะ การปรากฏตัวในท่ีสาธารณะต้องพิจารณาว่างานใด

เป็นงานทางการ กึ่งทางการหรือไม่เป็นทางการท่ีสามารถแต่งแบบสบายๆเป็นกันเองได้ การ

เข้าไปหาเกษตรกรในแปลงไร่นาแล้วสวมสูทผูกไทน์ใส่รองเท้าหนังเหมาะสมหรือไม่ หรือควรจะ

แตง่กายแบบสบายๆให้ดูเป็นกันเองกับเกษตรกร และสิ่งท่ีเจ้าหน้ าท่ีไม่ควรท าท่ีสุดคือการเข้าไป

ท าให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีตอ้งล าบากโดยการนัดพบหรือเข้าไปหาเกษตรกรในช่วงเวลาอาหารเพ่ือ

หวังจะให้เกษตรกรเตรียมข้าวไว้ส าหรับตนเอง 

3.มีความสง่างาม ในการเดิน ยืน นั่ง พูด การเข้าหาเกษตรกรหรือการอยู่ร่วมกับคนท่ีอาวุโส

นอ้ยกว่า เจ้าหน้าท่ีทุกท่านต้องรู้จักวางตนด้วยบุคลิกท่าทางท่ีสง่างามในระดับท่ีไม่มากหรือ

นอ้ยจนเกินไป เป็นการสร้างช่องว่างเล็กๆหรือแผ่นบางๆท่ีจะเป็นก าบังหรือก าแพงท่ีบ่งบอกว่า 

เราเป็นเจ้าหนา้ท่ีหรือเป็นรุ่นพ่ีท่ีมีความเป็นกันเอง  

4. ยึดม่ันในวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะการนับถือและเคารพกันในระบบอาวุโส เรียกขานกัน

น าหน้าด้วยค าว่าพ่ีหรือนอ้ง แตห่ากเป็นการพบการคร้ังแรกควรจะเรียกต าแหน่งท่ีเขามีก่อน

เพ่ือเป็นการให้เกียรติ ความเป็นพ่ี เป็นน้องเม่ือเกิดข้อขัดแย้งกันระหว่างการท างานจะเป็น

เกาะป้องกันและลดการกระทบท่ังกันลงได้ด้วย สิ่งส าคัญอย่างหนึ่งของคนไทยเม่ือพบกันคือ

การไหว้ซึ่งจะตอ้งไหว้และรับไหว้ให้ถูกต้องตามอาวุโส   
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จากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเพ่ือตอบโจทย์ค าถามท่ีได้รับ 

พร้อมระบุคุณธรรมจริยธรรมหรือพระธรรมค าสอนท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้ด้วย โดยแบ่งเป็น 3 

กลุ่มดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 องค์กรในฝันกับองค์กรท่ีไม่ต้องการ 

กลุ่มท่ี 2 สิ่งท่ีจะท าเพ่ือให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า 

กลุ่มท่ี 3 กิจกรรมท่ีจะช่วยเผยแพร่หรือสร้างชื่อเสียงให้องค์กร  

• นายไพโรจน์  โลกนิยม ผู้ เชี่ ยวชาญด้ านการจัด ท่ีดิ น  ได้บรรยายถึ ง

ประสบการณ์ในการเข้ามาท างานท่ีส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) แนวคิด

และพัฒนาการงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมว่า ในการเข้ารับราชการของตนในช่วงแรกๆใน

กระทรวงพาณิชย์นั้น ค่อนข้างมีปัญหาเพราะสาขาท่ีจบการศึกษามาไม่ตรงกับงานท่ีได้รับ

มอบหมาย แต่ตนก็อาศัยโอกาสในช่วงนั้นเรียนรู้งานและสิ่งใหม่ๆท่ีรับผิดชอบอยู่  ณ ขณะนั้น 

เช่น การร่างหนังสอืราชการ การฝึกเป็นวิทยากร ในขณะท่ีส่วนตัวอยากท างานในดา้นกฎหมาย

เนื่องจากจบการศกึษาด้านกฎหมาย ซึ่งมีความคิดว่าตนเองนา่จะท าประโยชนใ์ห้เกิดขึน้ได้มา

กว่าหากได้เข้าท างานท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย ในขณะนัน้ ส.ป.ก. ก็ก าลังอยู่ในช่วงของการก่อตั้ งได้ 

1-2 ปี มีความตอ้งการบุคลากรส าหรับส่วนงานต่างๆค่อนข้างสูง ตนจึงได้มีโอกาสมาพบกับ

ท่าน ศ.ดร.ไชยยงค์ ชูชาต ินักวิจัยผู้ เป็นบิดาของการปฏิรูปท่ีดินและเป็นเลขาธิการคนแรกของ 

ส.ป.ก. จากนั้นตนก็ได้โอนย้ายมาอยู่กองนติกิารของ ส.ป.ก.  

ท่าน ศ.ดร.ไชยยงค์ ชูชาต ิได้เขียนถึงการปฏิรูปท่ีดินไว้อย่างครบถ้วนว่า งาน

ปฏิรูปท่ีดินนั้นไม่ใช่แค่การจัดท่ีดินให้เกษตรกรท ากินแต่ยังหมายรวมถึงการพัฒนาอาชีพและ

ส่งเสริมด้านการขายสินค้าหรือผลผลิตและการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคให้เกษตรกรสามารถ

อยู่ในพ้ืนได้อย่างย่ังยืน กล่าวได้ว่างานปฏิรูปท่ีดินคืองานปฏิรูปการเกษตร ด้วยเหตุนี้ท าให้ ส.

ป.ก. มีบุคลากรท่ีจบมาจากหลากหลายสาขาวิชาท้ัง กฎหมาย รัฐศาสตร์ บริหาร ช่าง วิศวะฯ 

ฯลฯ การท างานในพ้ืนท่ีเจ้าหน้าท่ีก็จะมีความเชี่ยวชาญในแต่ละเร่ืองแตกต่างกัน เป็นตน้ว่า การ

เก็บเงินและให้เงินเป็นหน้าท่ีของการเงิน แต่การท าสัญญาเป็นหน้าท่ีของนิติกร ด้วยงานท่ี

แตกตา่งกันนี้จึงจ าเป็นส าหรับเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ในการต้องท างานให้สอดคล้องประสานกัน

ตลอดเวลาและต้องรับรู้งานของแตล่ะส่วนแตล่ะฝ่ายโดยเฉพาะเจ้าหนา้ท่ีปฏิรูปท่ีดินจังหวัดทุก

ท่านท่ีมีความหลายในหน้าท่ี อีกท้ังต้องท างานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะท่ีท่านเป็น

คณะกรรมการของ ส.ป.ก. และเป็นเจ้าของพ้ืนท่ีในจังหวัดนัน้ๆด้วย 

งานปฏิรูปท่ีดินเกิดขึน้คร้ังแรกในประเทศใต้หวันและได้ด าเนินการให้ประสบ

ความส าเร็จมาจนถึงปัจจุบันจนเป็นตน้แบบให้แก่หลายประเทศในเวลาตอ่มารวมถึงประเทศ

ไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านนับเป็นพระบิดาในการปฏิรูปท่ีดิน พระองค์ทรงเล็งเห็น

ว่าการปฏิรูปท่ีดินเป็นวิธีหนึ่งท่ีช่วยให้เกษตรกรมีท่ีดินท ากินเป็นของตนเองได้ พระองค์จึงทรง
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ให้การสนับสนุนงานปฏิรูปท่ีดิน โดยได้พระราชทานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพ่ือเป็น

จุดเร่ิมตน้ของการปฏิรูปท่ีดนิในประเทศไทยในปี 2518  

พระองค์เป็นผู้ ท่ีมีทัศนคติในการมองด้านการปฏิรูปท่ีดินตั้งแตแ่รกริเร่ิม แต่

ในขณะ ส.ป.ก. ยังขาดความเข้าใจในหลายส่วน ท าให้ยังมีงานในหลายด้านท่ี ส.ป.ก. ยังไม่

สามารถด าเนินการตามแนวทางท่ีพระองค์ทรงพระราชทานพระบรมราโชบายไว้ ได้ อย่าง

ครบถ้วนแม้ ส.ป.ก.ได้นอ้มน าพระบรมราโชบายดังกล่าวของพระองค์ท่านมาใช้เป็นแนวทางใน

การด าเนนิการแล้วก็ตาม ซึ่งประกอบไปด้วย  

1. การแบ่งสรรท่ีดนิให้แก่เกษตรกรในขั้นต้นควรให้เป็นไปตามเนื้อท่ีเกษตรกร

ถือครองอยู่เดิมให้มากท่ีสุด ไม่ว่าจะโดยเจ้าของท่ีดนิเอง หรือโดยการเช่า ท้ังนี้ ภายในขอบเขต

ท่ีพระราชบัญญัตกิารปฏิรูปท่ีดนิเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ก าหนดไว้ พ้ืนท่ีอาจจะลดลงไป

บ้าง ตามสภาพภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นนัน้ๆ 

2. การจัดตัง้ชุมชนท่ีอยู่อาศัย ควรให้เป็นไปตามความตอ้งการของเกษตรกร

และให้สอดคล้องกับสภาพเดิมของท้องถิ่นนัน้ๆ ให้มากท่ีสุด และจัดชุมชนให้อยู่เป็นกลุ่มก้อน

เพ่ือความปลอดภัย และท าให้การลงทุนในด้านการจัดการสาธารณูปการ เช่น น้ าสะอาด ไฟฟ้า 

ฯลฯ ถูกลงด้วย 

3. จัดระบบการรวมกลุ่มในระดับหมู่บ้านรวมกันเป็นสหกรณ์ในเขตปฏิรูปท่ีดนิ

และเชื่อมโยงไปถึงสหกรณ์ในเมืองใหญ่ๆ เพ่ือให้สหกรณ์สามารถด าเนนิธุรกิจเพ่ือประโยชน์

ของสมาชิกได้อย่างกว้างขวางโดยแท้จริง 

4. การพัฒนาด้านตา่งๆ รวมท้ังการจัดระบบชลประทาน คมนาคม และ 

บริการสาธารณูปการต่างๆ เม่ือด าเนนิจัดหาให้แล้ว ตอ่ไปก็ให้สหกรณ์รับช่วงไปด าเนนิการตอ่

และจัดการบ ารุงรักษาตอ่ไป โดยเจ้าหนา้ท่ีรัฐบาลค่อยๆ ถอนตัวออกได้เม่ือสหกรณ์มี

ประสิทธิภาพ พอเพียงท่ีจะรับช่วงตอ่ไป 

5. ในระยะแรกจะตอ้งจัดให้มีเจ้าหนา้ท่ีท่ีมีความสามารถและเสียสละอยู่

ประจ าเพ่ือให้ค าแนะน า ส่งเสริม แก่สหกรณ์โดยใกล้ชิด และจัดให้มีเจ้าหนา้ท่ีระดับสูงจาก

ส่วนกลางออกไปตรวจการดูแลเย่ียมเยียน และให้ค าแนะน าเป็นการให้ก าลังใจแก่เจ้าหนา้ท่ีโดย

สม่ าเสมอ 

6. การจัดท่ีดนิท าการเกษตรกรจะตอ้งค านงึถึงการขยายตัวของประชากรใน

ท้องถิ่นในอนาคตดว้ย ดังนัน้ ป่าไม้ชุมชนท่ีด าริจะจัดสร้างขึ้นอาจใช้เป็นท่ีส ารองส าหรับการท า

มาหากินในอนาคตได้ดว้ย 

7. การปฏิรูปท่ีดนิในแตล่ะท้องท่ี จะตอ้งเร่งด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วใน

ระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี เพ่ือให้เกษตรกรเห็นผลผลิตโดยไม่ชักช้า 
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8. ส าหรับเงินชดเชยค่าท่ีดินท่ีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน ซึ่ง

รัฐบาลจะตอ้งทูลเกล้าฯถวายตามกฎหมายของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์น้ันจะ

พระราชทานเป็นเงินหมุนเวียนส าหรับการด าเนนิงาน ของสหกรณ์ในเขตปฏิรูปท่ีดินดังกล่าว 

โดยจะทรงแตง่ตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษาส าหรับบริหารเงินทุนนี้ขึ้นคณะหนึ่ง 

9. มีพระราชประสงค์ให้ผู้ท่ีเป็นผู้ เช่าท่ีดนิของทรัพย์สนิส่วนพระมหากษัตริย์อยู่

เดิมได้ท ากินในท่ีดนินัน้ไปตลอดชั้วลูกชั่วหลาน ตราบท่ียังยึดถอือาชีพ เกษตรกรรมอยู่แตจ่ะไม่

มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดนินัน้ 

 ในงานการปฏิรูปท่ีดนิ สิ่งหนึ่งท่ีเจ้าหนา้ท่ีทุกท่านจะตอ้งรู้ก็คือกฎหมายการ

ปฏิรูปท่ีดนิเพ่ือเกษตรกรรม เพราะเม่ือมีกรณีโตแ้ย้งในพ้ืนท่ีท่ีน ามาจัดให้เกษตรกร ท่านจะได้

สามารถอธิบายตอ่หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ีนัน้ๆถึงเหตุผลการน าพ้ืนท่ีดังกล่าวมาจัดให้แก่

เกษตรกรได้ ซึ่งการปฏิรูปท่ีดนิโดยหลักจะเกี่ยวข้องกับ มาตรา 19 ใน พระราชบัญญัตกิาร

ปฏิรูปท่ีดนิเพ่ือเกษตรกรรม จากนั้นได้มีการตอบข้อซักถามระหว่างผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและ

วิทยากร สรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้  

เร่ืองหนี้สินของเกษตรกรท่ีใกล้จะขาดอายุความ สามารถยืดอายุความได้โดย 

1) วิธีการในระยะตน้ คือ ควรท าหนังสอืยินยอมกันไว้ก่อนเพ่ือให้อายุความจะได้ไม่ขาดไป 2) ใน

ระยะยาวควรจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างนติกิรกับเจ้าหนา้ท่ีการเงิน 

เพราะผู้ท าสัญญาคือนติกิร ส่วนผู้เรียกเก็บเงินคือเจ้าหนา้ท่ีการเงิน วิธีการในสว่นของ ส.ป.ก. 

หนองคาย คือ กลุ่มกฎหมายจะเข้าไปประนีประนอมกับลูกหนี้ เพ่ือให้ได้เงินมาจ่ายหนี้ จะจ่าย

มากจ่ายนอ้ยขอให้มีการจ่ายเกิดขึน้เพ่ือยืดอายุความไม่ให้ขาดหรือสิน้สุด 

กรณีการซื้อท่ีดนิของเอกชน เพ่ือน ามาจัดให้คนท่ีขึ้นทะเบียนไว้ แตพ้ื่นท่ีตรง

นัน้มีเกษตรกรรายเดิมเช่าพ้ืนท่ีอยู่ก่อนแล้ว หาก ส.ป.ก.ซื้อท่ีดนิผืนนัน้จะตอ้งจัดให้ผู้เช่าราย

เดิม แล้วค่อยน ามาจัดให้ผู้ท่ีขึ้นทะเบียน เพราะการจัดท่ีดนิจะตอ้งไม่ท าให้ผู้ เช่าเดิมเดอืดร้อน ท่ี

ส าคัญ ส.ป.ก.ไม่สามารถขับไล่ผู้เช่ารายเดิมให้ออกจากพื้นท่ีแล้วชดเชยความเดอืนร้อนของผู้

เช่ารายเดิมด้วยการจ่ายเงิน การจ่ายเงินจะขัดกับหลักการปฏิรูปท่ีดินของ ส.ป.ก. ดังนัน้สิ่งท่ี ส.

ป.ก.สามารถท าได้คือ จัดแบ่งท่ีให้เกษตรกรรายเดิมก่อน ซึ่งแนวทางการปฏิบัตเิช่นนี้ ปฏิรูป

ท่ีดนิจังหวัด (ปทจ.) บางจังหวัดก็ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัตใินการจัดท่ีดนิแก่เกษตรกรอยู่แล้ว และ

ควรจะมีการท าเช่นนี้ในทุกๆจังหวัด และจะได้น าเร่ืองนี้ไปเสนอตอ่คนรับผิดชอบในการจัดซื้อ

ท่ีดนิตอ่ไป 

จากนั้นเป็นการน าเสนอกิจกรรมท่ีได้แบ่งกลุ่มกันเพ่ือระดมความคิด ท่ีได้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 องค์กรในฝันกับองค์กรท่ีไม่ต้องการ 

องค์กรท่ีอยากให้เป็น  อ ง ค์ ก ร ท่ี ไ ม่ เ ป็ น ท่ี

ตอ้งการ 
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• องค์กรท่ีไม่มีการทุจริต 

• ท าเพ่ือเกษตรกร 

• ไม่มีระบบอุปถัมภ์  มีการบริหารงานอย่างเป็นธรรม เป็นระบบ

คุณธรรม 

• วางคนให้ถูกต้องกับสายงาน ท่ีเหมาะสม 

• การท างานร่วมกันแบบเครือญาติ ไม่ถือยศ ถือต าแหนง่เป็นใหญ่

เอาแตใ่จในการท างาน 

• มีความสามัคคี 

• เป็นท่ียอมรับของสังคม 

• มีภารกิจท่ีชัดเจน 

คือองค์กรท่ีตรงข้าม

กับท่ีกล่าวมา 

ปรัชญาท่ีจะน ามาใช้ประพฤติปฏิบัตใิห้เป็นองค์กรในฝัน 

 พรหมวิหาร 4 

 อิทธิบาท 4 การปฏิบัตงิานของบุคลากรในการท าให้การท างานสมบูรณ์แบบ 

 ศลี 5  

 สังคหวัตถุ 4 ให้ความรู้ ความรัก ความปรารถนาดี (การท าบุญท่ีถูกตอ้งคือการปฏิบัติ

บูชา) พูดจาไพเราะ มีความสง่างามในการวางตัว การท าความดีเสมอตน้เสมอปลาย 

วัฒนธรรม 

 เคารพระบบอาวุโส 

 บริหารงานด้วยระบบประชาธิปไตย ท่ีประกอบด้วยกาละ เพราะไม่มีระบบไหน ท่ีจะดี

ท่ีสุด เพราะว่ากระท่ังระบบเผด็จการก็ไม่ใช่ว่าจะชั่วหรือไม่ดีเลย ทุกอย่างขึน้อยู่กับกาละและ

การใช้ให้เกิดประโยชน์ 

กลุ่มท่ี 2 ปัจจัยท่ีจะท าเพ่ือให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า 

 การตรงตอ่เวลา 

 ความรับผิดต่องานท่ีท า 

 มีความปรารถนาดีต่อเกษตรกร  

 มีหัวใจบริการมีความจริงใจ ย้ิมแย้มแจ่มใสใจ  

 มีความซื่อสัตย์ สุจริต  

 มีความเสียสละ แตอ่ย่าท าจนถึงตัวเองตอ้งเดอืดร้อน 

 มีน้ าใจเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ 

 มองประโยชน์ของส่วนร่วม 

 พัฒนาตนเอง มีความสนใจท่ีจะเรียนรู้เพ่ิมเติมตลอดเวลา 
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เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

มีความสามัคคี 

เคารพผู้อาวุโส แตห่ากเป็นคนอาวุโสท่ีไม่ดี(ตดิเหล้า โกงกิน) เราก็ตอ้งเลอืกรับเอาสิ่งท่ี

ดีงามของเขา แตไ่ม่ถล าตัวประพฤติปฏิบัตใินสิ่งไม่ดขีองเขา  

5 ส (สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สร้างนสิัย) 

เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  

ลดขั้นตอนในการท างาน 

ประหยัดพลังงานและทรัพยากร 

มีการอบรมเรียนรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ เพราะความรู้มีอยู่ท่ัวอยู่แล้วสามารถไขว่คว้าด้วย

ตนเองได้ ตอ้งเป็นคนท่ีเลอืกใช้ข้อมูลเพ่ือประยุกต์ใช้กับงานของเรา 

คุณธรรม 

 เหมือนกลุ่ม 1 ทุกข้อ แต่เพ่ิมเตมิในเร่ืองของ ไตรลักษณ์ ท่ีทุกอย่างมีเกิดมีดับ (ต้อง

เข้าใจว่า ทุกอย่าง (ลาภ ยศ สรรเสริญ ความทุกข์) มีเกิดขึน้ ตัง้ /ด ารงอยู่ระดับหนึ่ง แล้วก็ดับไป 

ก็จะท าให้ความทุกข์ไม่เกิด)  

กลุ่มท่ี 3 กิจกรรมท่ีจะช่วยเผยแพร่หรือสร้างช่ือเสียงให้องค์กร  

 การประชาสัมพันธ์ทางทีวี ในช่วงเวลาท่ีได้รับความนยิม มีคนดูท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง

เป็นการยากด้านงบประมาณเพราะการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงมาก ดังนั้นใน

ส่วนของ ส.ป.ก .จังหวัดสามารถใช้สื่ อทางวิทยุหรือ เค รือข่ายท่ีอยู่รอบๆโดยการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ท่ีใกล้ชิดเม่ือโอกาสพบเจอกันตามช่วงเวลาและโอกาส 

 การท างานตามหน้าท่ีให้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพต้องมีทักษะและความ

ทุ่มเทในการท างานดว้ยศักยภาพท่ีเป็นมืออาชีพ 

 เพ่ิมกิจกรรมท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการของเกษตรกร ให้รวดเร็วเป็นรูปธรรมท้ังการ

ลงมือปฏิบัตดิ้วยตนเองและประสานงาน 

 ยกย่องเชิดชูบุคลากรในหนว่ยงานและเกษตรกรในพ้ืนท่ีให้เป็นท่ีประจักษ์ แสดงความ

ปรารถนาดีต่อเขา ส่งเสริมเขา 

คุณธรรม 

 ทางสายกลาง  

 อิทธิบาท 4 ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา (คิดไตร่ตรองในสิ่งท่ีท า) 

ศลี สมาธิ ปัญญา 

จากนั้นได้มีการท ากิจกรรมร่วมกัน ชื่อกิจกรรมสร้างคอนโด และ กิจกรรม

สร้างบ้าน สิ่งท่ีได้รับจากการท ากิจกรรมและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ กับการท างาน คือ การ

ท างานคร้ังแรกอาจไม่ประสบความส าเร็จ แตข่อให้เจ้าหน้าท่ีทุกท่านยึดเอาบทเรียนตรงนัน้มา
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เป็นประสบการณ์ อีกประเด็นหนึ่ง คือ ในการท างานตัวคนเดียวจะท าให้เกิดความโดดเดี่ยว 

เม่ือล้มเหลวก็ไม่มีท่ีปรึกษาหรือคนช่วยเหลือ ต่างกับการท างานเป็นกลุ่มเป็นที มท่ีสามารถ

ระดมความรู้ความคิดกันร่วมกันได้ แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าทุกคนจะตอ้งเปิดใจและมีคุณธรรม มี

ความสามัคคี ผนึกก าลังร่วมกัน มีปัญหาก็ช่วยกันแก้ มีผิดพลาดก็ต้องอภัยให้กัน และยอมรับ

ฟังคนรอบข้าง การประสานงานและการท าความเข้าใจท่ีดีระหว่างกันจึงเป็นเร่ืองหนึ่งท่ีส าคัญ

มาก  

• ในเวทีการเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์ ระหว่าง นายกมล  พุทธสุวรรณ 

นายณรงค์     ไวนิทรา (อดีตผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.) และ นายภิเศก  ธนูรัตน์  (ผู้ เชี่ยวชาญ

ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร) เป็นการเล่าถึงประสบการณ์การ

ท างานในสมัยก่อนว่า มีความยากล าบากกว่าในปัจจุบันนี้มาก เพราะในสมัยนั้นเทคโนโลยี

ต่างๆ ท้ังยานพาหนะและอุปกรณ์เคร่ืองมือการท างานและการสื่อสารยังค่อนข้างล้าหลั ง 

ประกอบกับ ส.ป.ก. ก าลังอยู่ในช่วงของการก าลังสร้างรากฐาน เจ้าหนา้ท่ียังไม่มีประสบการณ์

มากนัก ทุกงานท่ีท าจึงต้องอาศัยความมุ่งม่ัน ความอดทนในการเรียนรู้ท้ังงานของตนเองท่ี

รับผิดชอบอยู่และงานของส่วน/ฝ่ายอื่นๆ อีกท้ังต้องพัฒนาตนเองให้เข้าถึงองค์ความรู้หรือ

วิธีการใหม่ๆท่ีจะน ามาใช้ในการพัฒนางานขององค์กรอยู่ตลอดเวลา 

• ข้อคิดท่ีผู้เชี่ยวชาญ ภิเศก ธนูรัตน ์ฝากไว้ให้กับเจ้าหนา้ท่ีรุ่นนอ้งทุกท่าน 

1.ท าทุกอย่างให้ดท่ีีสุดอย่ายอมแพ้ 

2.ตัง้ใจให้แนว่แนท่ี่จะท าแม้บางคร้ังสิ่งท่ีก าลังจะท าไม่ใช่สิ่งท่ีตนเองถนัด 

3.อย่าท้อถอยเม่ือรู้สกึความล้มเหลว ให้คิดว่านั่นคือประสบการณ์ 

4.หาคนตน้แบบในการท างานเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเอง  

5.ขยันและเชื่อม่ันว่าตนเองท าได้ และตอ้งรับฟังคนรอบข้างด้วย(อย่าปฏิเสธ

การฟัง) ไม่ใช่เชื่อม่ันจนกลายเป็นคนหย่ิงผยอง  

6.ท างานอย่างมีระบบแบบแผน รู้จักมองไปถึ งเป้าหมาย วิธีการไปให้ถึ ง

เป้าหมายและตอ้งมีการตดิตามงานดว้ย 

7.ท างานดว้ยความอดทน อดกลั้นและรักงาน  

8.เต็มใจให้ข้อมูลทุกเวลา ทุกโอกาสท่ีงานของท่านจะเป็นประโยชน์กับองค์กร

หรือหน่วยงาน เป็นแจกจ่ายและเผยแพร่งานหรือสิ่งท่ีได้รับจากการท างาน 

และสิ่งท่ีตามมาคือการยอมรับค าวิจารณ์ ท่ีเกิดจากงานของตนเองเพ่ือการ

ปรับปรุงให้ดใีนอนาคต 

• ข้อคิดท่ีอดีตผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. นายณรงค์ ไวนทิรา ฝากไว้ให้กับเจ้าหน้าท่ี

รุ่นนอ้งทุกท่าน 
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1.ให้คิดว่าการได้งาน คือ การได้รับโอกาส ขอให้รัก ทุ่มเทและจริงใจในสิ่งท่ีท า 

แม้จะเป็นสิ่งท่ีไม่ชอบก็ควรเรียนรู้ท่ีจะรักมัน 

2.เราตอ้งท างานให้เสมอตัวอย่าให้ผลงานตดิลบ คือตอ้งท าให้ผลงานออกมาดี

ท่ีสุด  

3.มีความม่ันใจและกล้าท่ีจะท าถ้าเป็นสิ่ง ท่ีถูกตอ้งและพิสูจนไ์ด้ การศึกษาและ

เลื อกใช้ข้ อมูลด้วยเหตุผลและความเข้ าใจท่ีถู กต้อ งเป็นสิ่ งส าคัญในการ

ตัดสนิใจท าสิ่งตา่งๆ 

4.อย่ามัวเสียเวลาให้เกิดการแตกหักหรือแตกร้าวระหว่างการท างานเพราะทุก

อย่างมีเวลาและวาระ เม่ือมีเกิดขึ้นก็ต้องมีดับหรือเปลี่ยนแปลงไป จึงอย่ า

ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นอุปสรรคในการท างานของเรา 

5.บุญกรรมมีจริงเม่ือท าอะไรไว้จะได้รับผลเสมอ และย่ิงมีต าแหนง่หนา้ท่ีการ

งานท่ีสูงกว่าคนอื่นก็ย่ิงตอ้งเพ่ิมความระมัดระวัง 

จากการตอบข้อซักถามโดยวิทยากรถึงการแก้ไขปัญหาเม่ือได้รับงานท่ีตัว

เจ้าหนา้ท่ีเองรู้สึกไม่เห็นดว้ยหรือไม่เห็นความจ าเป็นหรือประโยชน์ใดๆท่ีจะเกิดกับเกษตรกร

หรือองค์กร ในการท างานท่ีได้รับมอบหมายดังกล่าว แตผู่้บังคับบัญชายังยืนยันและประสงค์จะ

ให้ท างานนัน้ๆ สรุปวิธีการปฏิบัตตินท าได้ดังนี้ 

1.เม่ือได้รับมอบหมายงาน 

1.1 ให้รับงานมาและท าตามท่ีผู้บังคับบัญชาตอ้งการก่อน  

1.2 หาข้อบกพร่อง และเหตุผลท่ีไม่ควรท าหรือท างานดังกล่าวตอ่ 

1.3 เขียนเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ว่าประเด็นข้อบกพร่องท่ีพบระหว่าง

การท างานนัน้ควรได้รับการแก้ไขอย่างไร 

  โดยสรุปคือ เราไม่สามารถจะปฏิเสธงานโดยตรงในเบ้ืองตน้ ควรรับงานมา

ก่อนแล้วค่อยหาวิธีการท่ีเหมาระสมเพ่ือหาข้อตเิตียน ข้อเสีย หรือข้อบกพร่องของงาน เพ่ือการ

น าเสนอตอ่ผู้บังคับบัญชาให้ท่านได้กลับไปคิดไตร่ตรองและพิจารณาว่าสมควรท่ีจะท างานนั้นๆ

ตอ่ไปหรือไม่ 

  2.กรณีเกิดเป็นข้อขัดแย้งควรมีการชี้แจงเพ่ือป้องกันการแตกหัก ในฐานะท่ีเป็น

เจ้าหนา้ท่ีผู้น้อยควรพยายามใช้หลักฐาน/เอกสาร/ข้อมูลท่ีมี ในการชี้แจงตอ่ผู้บังคับบัญชาอย่าง

มีเหตุผล ไม่เอาความคิดเห็นหรืออารมณ์ความขัดแย้งส่วนตัวมาใช้ในการชี้แจงแก้ไขปัญหาหรือ

ข้อขัดแย้งท่ีเกิด 

  3.ให้คิดว่าปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึน้มีเป็นเร่ืองสนุกและมีไว้แก้ไข เม่ือเรา

ก้าวผ่านหรือแก้ไขไปได้ดว้ยดี ความสนุกและความสุขก็จะเกิดขึน้ 
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ในช่วงท้าย นายกมล พุทธสุวรรณ ได้สรุปว่า ในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย

นัน้ในเบ้ืองตน้เจ้าหนา้ท่ีจะตอ้งสร้างความรักต่องาน จากนั้นก็หาความรู้ให้มีความรอบรู้ในงาน

นัน้ๆเพ่ือจะริเร่ิมประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิาน แล้วก็เรียบเรียงเป็นตัวงานให้ได้ผลออกมาเป็น

รายงานท่ีสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของตนให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อไป   

  กิจกรรมสุดท้ายในการฝึกอบรมคร้ังนี้เป็นการให้เจ้าหน้าท่ีทุกท่านได้จัดท า

รูปเล่มบันทึกของตนเองถึงวิสัยทัศน์และปณิธานความตัง้ในการท างานและในสิ่งท่ีได้รับจาก

การฝึกอบรมในคร้ังนี้พร้อมกับการน าไปประยุกต์ใช้ประพฤตปิฏิบัติในงานของตนเองตอ่ไป   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ...................................           ................................ 

ผู้บันทึกรายงาน                                             ผู้ตรวจรายงาน 
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สรุปรายงานการฝึกอบรม 

หลักสูตรการพัฒนาผู้น าการเปล่ียนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

ครั้งท่ี 3-4 

ระหว่างวันท่ี 13 – 17 สิงหาคม 2557 

ณ กระทิง คันทรี่ รีสอร์ท อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี และ  

โรงแรมสามพราน ริเวอร์ ไซด์ อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

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

ผู้เข้าร่วม 

คณะวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. นายสุกิจ มาลัยรุ่งสกุล   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 

2. นายประสาร เมฆด า  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

3. นางศศธิร วิเศษ  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จังหวัด 

  จันทบุรี 

4. น.ส.ประวีณา อินทร์ย้ิม นักวิเคราะห์อาวุโสรักษาการผู้อ านวยการส านักสนับสนุน 

 งานวิจัย    

5. นายสมชาย สว่างจิตร  เจ้าหนา้ท่ีประสานงานโครงการ ส านักงานกองทุนสนับสนุน 

  การวิจัย 

6. นายสุทิศ จิราวุฒิพงศ์  ผู้จัดการฝ่ายห้องพัก โรงแรมสามพราน ริเวอร์ ไซด์ 

  นักพัฒนาเกษตรกรและหัวหน้าโครงการสามพรานโมเดล 

7. นายชฤธิพร เม้งเกร็ด    ท่ีปรึกษาโรงแรมสามพราน ริเวอร์ ไซด์   

   นักวิชาการโครงการสามพรานโมเดล 

8. นายวิชัย ประกอบทรัพย์  เกษตรกรผู้ผลิตผลไม้คุณภาพจังหวัดจันทบุรี 

9. นายสังเวียน เอกจีน  เกษตรกรในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ โครงการสามพรานโมเดล 

10. ดาบต ารวจพรชัย สระทองหน  เกษตรกรในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ โครงการสาม 

   พรานโมเดล 

11. น.ส.อรุณี พุทธรักษา   เกษตรกรในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ โครงการสาม 

  พรานโมเดล 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

1. นางณัฐโสภิณ ตรีสุวรรณวัฒน์   นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิช านาญการ  ส.ป.ก.ขอนแก่น 

2. น.ส.จุฑาทิพย์ เสนวีงศ ์ณ อยุธยา นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร   ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา 
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3. นางรัชดา เพชรรัตน์     นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิช านาญการ  ส.ป.ก.ชุมพร 

4. นายกชพร กลิ่นบุญมา     นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร  ส.ป.ก.นครราชสีมา 

5. นางวิภา สุขเอก     นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิช านาญการ  ส.ป.ก. 

  นครศรีธรรมราช 

6. นายชิรภัทร์ พิเมย     นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิช านาญการ  ส.ป.ก.บุรีรัมย์ 

7. น.ส.ลลิตา พาณิชกรกุล    นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิช านาญการ  ส.ป.ก. 

  พระนครศรีอยุธยา 

8. น.ส.วิภาวี เป่ียมศริิ     นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร  ส.ป.ก.พิจิตร 

9. นายวิสุทธิศักดิ์ ส าโรงแสง  นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร  ส.ป.ก. 

    มหาสารคาม 

10. นายปรเดช พุธจันทร์   นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร  ส.ป.ก.ราชบุรี 

11. น.ส.นริชร พรัดภู่    เจ้าหนา้ท่ีปฏิรูปท่ีดิน (พนักงานราชการ)  ส.ป.ก.ลพบุรี 

12. น.ส.ประกายรุ่ง สายสุด   นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร  ส.ป.ก.สกลนคร 

13. น.ส.วรัญญู บุญมาก   นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร  ส.ป.ก.สุโขทัย 

14. นายพิษณุ ส ารี    นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร  ส.ป.ก.หนองคาย 

15. นางศริิพร อภิเดช   นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิช านาญการ  ส.ป.ก.อุทัยธานี 

16. น.ส.วนารัตน ์ ค ากล่อมใจ   นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการ  ส.ป.ก.อุดรธานี 

17. น.ส.ยุพาวรรณ หนันลา  นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร  ส.ป.ก.ยโสธร 

18. นายนกิร ไพลิน   นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการ  ส.ป.ก.ตรัง 

คณะผู้รับผิดชอบ 

7. นายวินัย เมฆด า    ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และยุวเกษตรกร 

8. นางสาวดวงรัตน ์ชูสระคู        นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร   ส.ป.ก. 

9. น.ส.ผกาวรรณ วันติ     เจ้าหนา้ท่ีปฏิรูปท่ีดนิ  ส.ป.ก. 

10. นายวนพล บ่อน้ าเชี่ยว        เจ้าหนา้ท่ีปฏิรูปท่ีดนิ  ส.ป.ก. 

วัตถุประสงค์ 

เป็นการจัดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2: ความสามารถในการ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรในแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

1) ตระหนักรู้ความหลากหลายในเทคโนโลยีด้านการเกษตรท่ีเหมาะสม  การ

ท าไร่นาสวนผสม การท าเกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรรมย่ังยืน ท่ีเหมาะกับภูมิสังคม 

2) มีความสามารถในการแนะน าส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรในท่ีดิน ส.

ป.ก. อย่างเหมาะตามภูมิสังคม 
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3) มีความรู้และทักษะในการแนะน าและส่งเสริมการผลิตพืช/สัตว์เฉพาะทาง 

เช่น ข้าว ผักอินทรีย์ ปลา 

และหนว่ยการเรียนท่ี 3: ความสามารถในการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้าง

ความเข้มแข็ง 

1) มีความรู้และเข้าใจรูปแบบตา่งๆของการรวมกลุ่ม (กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจ

ชุมชน สหกรณ์ ธุรกิจฐานสังคม Family Farming ฯลฯ) และนวัตกรรมกลุ่มตา่งๆ  

2) มีทักษะและความสามารถในการประสานความร่วมมือกับหนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้องเพ่ือการจัดตัง้และพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง 

นายสุกิจ มาลัยรุ่งสกุล ได้ให้แนวทางและวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงาน โดย

ให้แบ่งเจ้าหนา้ท่ีออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ และในแต่ละกลุ่มใหญ่จะประกอบไปด้วย 3 กลุ่มย่อย

คือ กลุ่มถาม กลุ่มจดบันทึกและกลุ่มสนับสนุน  โดยปกติการไปศึกษาดูงานนั้น คณะผู้จัด

โครงการจะเลือกสถานท่ีศึกษาดูงานโดยพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ

การไปศึกษาดู งาน  ส าหรับการจะไปศึกษาดู งานในการฝึกอบรม ค ร้ังท่ี  3 - 4 นี้  สิ่ ง ท่ี

เจ้าหนา้ท่ีทุกท่านได้รับจะอยู่ในกรอบคิดของประเด็นเหล่านี้ คือ 

• ต าแหนง่ของกลุ่มเครือข่ายโซ่อุปทานสินค้าเกษตร : ตน้น้ า กลางน้ า ปลาย

น้ า 

• แนวคิดท่ีท าให้กลุ่มเครือข่ายประสบความส าเร็จ 

• ปัจจัยท่ี(สิ่งท่ีสง่ผลกระทบ)ท าให้กลุ่มเครือข่ายประสบความส าเร็จหรือไม่

ประสบความส าเร็จ  

• การบริหารจัดการของกลุ่มเครือข่าย 

• การน าสิ่งท่ีได้รับจากการศกึษาดูงานไปประยุกตใ์ช้ในงานประจ าของ

เจ้าหนา้ท่ีทุกท่าน 

และสิ่งท่ีได้รับจากการศึกษาดู งานในคร้ังนี้ก็ คือ ตัวอ ย่างความต้องการของเกษตรกรท่ี

เจ้าหน้าท่ีสามารถจะน ามาพัฒนาโจทย์การเขียนโครงงาน Project-Based Learning (PBL) ใน

การท่ีจะสะท้อนความตอ้งการจริงๆของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

 นายประสาร เมฆด า ได้กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายใน

ภาคเกษตรซึ่งเป็นผลมาจากท้ังนโยบายรัฐบาล ภัยธรรมชาตแิละจากพฤติกรรมของเกษตรกร

เอง จึงตอ้งอาศัยเจ้าหน้าท่ีนักส่งเสริมในการเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในพ้ืนท่ีนั้นๆ 

ส่วนใหญ่การพัฒนาท่ีเข้าไปสู่เกษตรกรจะอยู่ในรูปแบบของการจัดโครงการเพ่ือให้องค์ความรู้ท่ี

จ าเป็น ซึ่งก่อนจะมีการจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบสนับสนุน ท้ัง ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์หรือ
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องค์ความรู้ เจ้าหน้าท่ีทุกท่านจะต้องมีข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีเพียงพอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจด าเนิ นการ 

โดยเฉพาะข้อมูลเชิงตัวเลขท่ีควรเก็บไว้เป็นสถิติ  (การเก็บรวมรวมหลายข้อมูลไว้ด้วยกันอย่างเป็น

ระบบ) และข้อมูลเหล่านี้ควรจะถูกเก็บอย่างต่อเนื่องด้วยจิตส านึกและความรับผิดชอบของ

เจ้าหน้าท่ี ในขณะเดียวกันเจ้าหนา้ท่ีก็ตอ้งมีความระมัดระวังในการได้มาซึ่งข้อมูล เพราะจาก

ประสบการณ์ของตนท่ีมีนั้น ท าให้เห็นว่าเกษตรกรแต่ละพ้ืนท่ีหรือภูมิภาคมีความแตกต่างกัน

อาจด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การท างานร่วมกับเกษตรกรจึงเป็นไปด้วยความยาก

ง่ายแตกตา่งกัน แต่อย่างไรก็ดีสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดคือ เจ้าหน้าท่ีทุกท่านควรใช้ความจริงใจและ

ความซื่อสัตย์ในการท างานเพ่ือเกษตรกรให้เขาสามารถพึ่งพาและอยู่ได้ดว้ยตนเอง  

นายสุกิจ มาลัยรุ่งสกุล ได้กล่าวว่า โครงการท่ีเจ้าหน้าท่ีได้เขียนไว้คนละ 1 

หนา้กระดาษ A4 ระหว่างการจัดการฝึกอบรมโครงการฯ คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 15 – 17 กรกฎาคม 

2557 ผ่านมา ถือเป็นโครงการประเภทโครงการพัฒนา ยังไม่นับเป็นโครงการวิจัย แตโ่ครงการ

พัฒนาท่ีเจ้าหน้าท่ีได้เขียนขึ้นมานี้ สามารถท่ีจะพัฒนาไปเป็นโครงการวิจัยได้ ซึ่งด าเนินการ

โครงการพัฒนาหรือโครงการวิจัยก็ดีจะตอ้งอาศัยเจ้าหน้าท่ีในบทบาทของนักส่งเสริมท่ีดี โดย

งานส่งเสริมนี้ถือเป็นงานสังคมสงเคราะห์ หรืออาจเปรียบเทียบได้ ดังเช่นผู้เป็นแม่ดูแลลูก เร่ิม

ตัง้แต่การให้ก าเนิดลูกคือการเป็นผู้สร้างพร้อมฝึกฝนให้ลูกเดินได้ มีการชี้แนะเส้นทางเดินให้

ลูกพร้อมกับให้ก าลังใจและส่งเสริมลูก ช่วยดึงและชักจูงให้ลูกไม่หลุดจากเป้าหมายจนสามารถ

ไปถึงเป้าหมายและประสบความส าเร็จ พร้อมกับชื่นชมและยินดีกับความส าเร็จของลูกด้วย

ความรักและความจริงใจ อย่างไรก็ดี เจ้าหนา้ทีนักส่งเสริมก็ควรจะมองท่ีศักยภาพของตนด้วย

ว่าสามารถท าหนา้ท่ีได้มากน้อยแค่ไหน  อาจไม่ต้อ งบินสูง ให้สูงย่ิง  อย่างใครเขา จงบิน

เอา เท่า ที่เรา จะบิน ไหว ท่าที่บิน  ไม่จ าเป็นตอ้งเหมือนใคร แค่บินไปให้ถึงฝัน เท่านั้นพอ 

ศักยภาพการเป็นผู้น าเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของนักส่งเสริมซึ่งการวัดความเป็นผู้น านั้ น

จะตอ้งมุ่งผลผลิตท่ีมีผลลัพธ์ การท างานหรือการตัดสินใจทุกอย่างจะต้องท าบนพ้ืนฐานของ

เหตุและผลด้วยข้อมูลท่ีเพียงพอ มีการท า SWOT เพ่ือวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย ในการสร้างการ

พัฒนาในพ้ืนท่ีก็จะต้องมีข้อมูลท่ีเพียงพอในการด าเนินการท้ังข้อมูลพ้ืนท่ี เกษตรกร อาชีพ 

ผลผลิตในพ้ืนท่ีและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง 

นางศศธิร วิเศษ ได้กล่าวถึง กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอย่างย่ังยืนว่า 

ปัญหาอย่างหนึ่งท่ีเจ้าหนา้ท่ีรัฐทุกท่านประสบคือ การตอ้งท างานตามแผนตามนโยบายให้ได้

จ านวนเป้าหมายตามตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ ซึ่งการท างานในรูปแบบนี้จะเน้นแต่เพียงเป้าหมาย

และตัวชี้วัดเป็นส าคัญ ท าให้การพัฒนาเกษตรกรให้ย่ังยืนอย่างมีประสิทธิภาพไม่เกิดขึน้อย่าง

แท้จริง กลยุทธ์การท างานพัฒนาท่ีตนได้ท าอยู่ในปัจจุบัน คือ การเร่ิมจากตนเองก่อน เม่ือ

ตนเองรู้และเข้าใจด้วยความมีจิตส านึกก็จะสามารถถ่ายทอดหรือประสานได้ ในการสร้าง

จิตส านึกให้กับตนเองให้รักและเข้าใจในงาน หลักการทรงงาน 23 ประการของพระบาทสมเด็จ
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พระเจ้าอยู่หัวคือหลักคิดท่ีดีมาก ในการน ามาประพฤติปฏิบัติงานให้มีความสุข การท างานไม่ใช่

เพียงหวังร่ ารวยเพราะความร่ ารวยนัน้แท้จริงอยู่ท่ีตัวเรา ถ้าเราพอใจและพอเพียงท้ังความสุข

และเงินทองท่ีเรามี ก็ถือว่าเราร่ ารวยแล้ว หากเกิดความท้อแท้มองปัญหาแก้ปัญหาในการ

ท างานไม่ได้ ให้เจ้าหน้าท่ีทุกท่านกลับไปมองท่ีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงานท่ีเจ้าหน้าท่ีได้

ตัง้ไว้ ภายใต้วิสัยทัศนแ์ละภารกิจขององค์กร/หน่วยงาน อย่ายึดติดกับตัวชี้วัดตามแผนจนมาก

เกินไป เพราะว่าตัวชี้วัดจริงๆของเจ้าหนา้ท่ี คือ ความพึงพอใจของเกษตรกร 

การท างานตามนโยบายและแผนประจ าปีของหนว่ยงานนั้นเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยง

ไม่ได้ แต่เจ้าหน้าท่ีสามารถก าหนดวิธีการท างานได้ด้วยตนเองว่า จะท าให้ได้เป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดได้อย่างไร ตอ้งอย่าลมืความจริงท่ีว่าเกษตรกรไม่สามารถหยุดการท าการเกษตรดังเช่น

แผนงบประมาณราชการท่ีอาจหยุดการสนับสนุนหรือสนับสนุนได้บ้างไม่ได้บ้าง  เจ้าหน้าท่ีทุก

ท่านจึงอย่ายึดติดเพียงกับงบประมาณท่ีได้รับมา ต้องใช้กระบวนการบริหารจัดการและการมี

ส่วนร่วมเข้ามาช่วย บวกกับการท่ีตัวเจ้าหน้าท่ีตอ้งสามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น

ให้ได้ เม่ือรับภารกิจงานตามแผนงบประจ าปีมาแล้ว ขั้นตอนส าคัญคือการก าหนดแผนปฏิบัติ

การ ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าท่ีทุกท่านจะสามารถสอดแทรกหรือเตมิกระบวนการท างานซึ่งเป็น

ส่วนท่ีตัวเจ้าหน้าท่ีเอ งต้องการจะท าเสริมหรือ เพ่ิม เติมเพ่ือให้การพัฒนาเกษตรกรเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาเกษตรกรคือ การมองให้เห็นปัญหาของ

เกษตรกร  ซึ่งปัญหาของเกษตรกรท่ีพบได้แก่ 

 

1.ไม่มีอ านาจตอ่รองด้านการตลาด 

2.ยังวิ่งหาราคาการจ าหนา่ยแบบดั้งเดิม 

3.ปลูกพชืเพ่ือเนน้ปริมาณ มากกว่า เนน้คุณภาพ 

4.ไม่รู้ความตอ้งการของพืช 

5.ตน้ทุนผลผลิตสูง 

6.เกิดภาวการณ์ขาดทุนเป็นหนี้สินซ้ าซ้อน 

จะเห็นได้ว่าการเข้าไปส่งเสริมเกษตรกร นอกจากจะส่งเสริมให้เข้มแข็งในด้าน

การผลิตแล้ว จะตอ้งส่งเสริมด้านการตลาดด้วย ไม่ควรปล่อยให้เกษตรกรตอ้งรอการบิดเบือน

ตลาดโดยรัฐบาลเพราะปัญหาจะเกิดตามมามากมายดังท่ีเห็นในปัจจุบัน 

 การเข้าไปส่งเสริมหรือพัฒนาเกษตรกรนั้นจะท าได้ผลดีหรือ ไม่ขึ้นอยู่กั บ

เจ้าหน้ าท่ี  ว่าท่านเองรับ รู้ความต้อ งการท่ีแท้จริงของเกษตรกรมากแค่ไหน เพ่ือจะเข้าไป

ส่งเสริมให้ในส่วนนั้นประเด็นนั้นได้อย่างถูกต้อง ส าหรับวิธีการท่ีจะท าให้เข้าถึงความต้องการ

ของเกษตรกรคือ การเปิดเวทีให้เกษตรกรได้เล่าเร่ืองราว สิ่งท่ีเขาประสบในการท าอาชีพเกษตร

ของเขา เจ้าหน้าท่ีจะตอ้งเป็นผู้ถอดบทเรียนให้ได้ข้อสรุปของการท่ีจะไปส่งเสริมพัฒนา กล่าว
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ได้ว่าการมีส่วนร่วมของเกษตรกรเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นและส าคัญมากในงานพัฒนา และเม่ือสามารถ

พัฒนาเกษตรกรได้แล้ว จะตอ้งมีการพัฒนาเขาต่อไปอีกให้สามารถเป็นผู้ถ่ายทอดหรือเป็น

วิทยากรให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆได้ เช่นนี้แล้วเจ้าหน้าท่ีก็จะได้ต้นแบบเกษตรกรท่ีเป็นเคร่ืองมือ

อย่างดีในการขยายผลไปยังเกษตรกรรายอื่นๆหรือกลุ่มอื่นๆ จากการท่ีเจ้าหน้าท่ีเร่ิมตน้ด้วย

การต้องไปตามหาเกษตรกรให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด จะกลายเป็นว่าเกษตรกรมีความ

ตัง้ใจและอยากเข้ามาร่วมกับเจ้าหนา้ท่ีแทน นายวิชัย ประกอบทรัพย์ ถือเป็นเคร่ืองมือ ท่ีดีมาก 

ในการขยายผลการผลิตผลไม้คุณภาพไปสู่เกษตรกรชาวสวนรายอื่นๆของอ าเภอเขาคิชฌกูฏ 

จังหวัดจันทบุรี 

นายวิชัย ประกอบทรัพย์ กล่าวว่า ตนภูมิใจและรักในอาชีพเกษตร เชื่อว่าการ

จะเข้าไปส่งเสริมเกษตรกรให้เกิดการพัฒนาได้น้ัน ตอ้งท าให้เขามองหรือมีทัศนคติท่ีดีตอ่อาชีพ

เกษตร ให้มีความรักในอาชีพ ข้อคิดท่ีอยากฝากให้กับผู้น างานส่งเสริมคือการให้หรือการบอก

เฉพาะวิธีการ คือแค่การสร้างภาพเท่านั้น วิธีการในการท าหน้าท่ีนักส่งเสริมท่ีแท้จริงคือเร่ิม

ด้วยการน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นข้อมูลประจักษ์แก่เกษตรกร เช่นการน าแผนธุรกิจไปถ่ายทอดให้

เกษตรกรเห็นตลาดและรายได้ท่ีจะเกิด อาจเป็นการเพ่ิมเทคโนโลยีและการจัดการการผลิตท่ีมี

ประสิทธิภาพเข้าไปในกระบวนการผลิต จากนั้นจึงค่อยๆน าวิธีการฝึกปฏิบัติและองค์ความรู้เข้า

ไปส่งเสริม และต้องมีการติดตามสนับสนุนให้เกษตรกรอยู่ได้อย่างย่ังยืน  ในส่วนของศูน ย์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวสวนผลไม้คุณภาพ ได้ก่อตัง้มาตัง้แต่ 2550 เป็นการสร้างเครือข่ายผู้ผลิต

ภายใต้ คิชฌกูฏโมเดล  ตามแนวทางของสหกรณ์  เบ้ือ งต้นศูน ย์ฯนี้เกิดจากงานวิชาการ 

(โครงการวิจัย) แล้วขยายผลโดยเกษตรกรท่ีอยู่ในศูนย์ไปยังเกษตรกรรายอื่นๆในพ้ืนท่ี จนเกิด

เป็นเครือข่ายท่ีมีหลายกลุ่มและแตล่ะกลุ่มจะมีสมาชิกไม่มากกว่า 20 คน  

จากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกล่าวถึง คิชฌกูฏโมเดลว่า เป็นการใช้

กระบวนการพัฒนาสหกรณ์ไปสู่ความย่ังยืนตามหลักการท่ีแท้จริงของสหกรณ์ เน้นการท าเพ่ือ

สมาชิกและรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ คือ  

1.ไม่ได้จ่ายเงินกู้แก่เกษตรกร 

2.เนน้หาปัจจัยการผลิต ราคาถูกกว่า  

3.ไม่รับซื้อผลผลิตของเกษตรกรเพียงเพราะหวังผลก าไร แตรั่บซื้อเพ่ือการ

รวบรวมสินค้า 

4.สร้างความศรัทธาและความเชื่อท่ีถูกต้องแก่เกษตรกรและเจ้าหนา้ท่ี 

แท้จริงแล้ว คิชฌกูฏโมเดล เป็นโมเดลท่ีใช้ในการผลิตคนให้เข้มแข็ง การผลิต

คนหรือสร้างคนนัน้ต้องเร่ิมจากการเปิดเวทีให้เขาได้แสดงความคิดเห็นและมีสว่นร่วม ในขณะท่ี

นักส่งเสริมคอยท าหนา้ท่ีถอดบทเรียนให้ได้ข้อสรุปว่าเกษตรกรขาดด้านใด และคอยช่วยเสริม

ในดา้นนัน้ให้ หากขาดในส่วนของกระบวนการผลิตก็ต้องจัดการฝึกอบรม เชิญนักวิชาการมาให้
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องค์ความรู้หรือการพาไปศกึษาดูงานแล้วกลับมาถอดบทเรียน หากขาดในส่วนของการบริหาร

จัดการก็น าหลักการของสหกรณ์เข้ามาช่วย ซึ่งจะน าไปสู่การรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย

ให้ประสบความส าเร็จตอ่ไป 

 นายชฤทธิพร เม้งเกร็ด ได้น าเสนอ กิจกรรมโรงแรมสามพราน ริเวอร์ ไซด์ กับ 

การสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการสามพรานโมเดลว่า เป็นการตั้งมูลนิธิ

สังคมสุขใจ โดยโรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ ภายใต้การสนับสนุนของภาคีเครือข่ายท้ังท่ี

เป็นภาคราชการและภาคเอกชน การส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ของโรงแรมสามพราน ริ

เวอร์ไซด์นั้น เกิดจากการท่ีทางโรงแรมมีความตอ้งการจะน าผลผลิตปลอดภัยมาบริการ

ให้แก่ลูกค้าและบุคลากรของโรงแรม เพราะพืชผักผลไม้ท่ีน ามาใช้ถูกซือ้จากท้องตลาดท่ีไม่รู้

กระบวนการการผลิต ท าให้ขาดความม่ันใจในการบริโภค และเป็นท่ีรู้กันดีกว่าจังหวัด

นครปฐมได้ขึน้ชื่อว่าเป็นจังหวัดท่ีใช้สารเคมีมากท่ีสุด ในประเทศไทย เช่นนี้แล้วแนวคิดว่า

การจะท าอ าเภอสามพรานและพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมให้เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรอินทรีย์อย่าง

ย่ังยืนจึงเกิดขึน้ ภายใตช้ื่อโครงการ สามพรานโมเดล โซ่อุปทานสินค้าเกษตรอินทรีย์จะถูก

ท าให้สั้นลงเพ่ือสร้างการค้าท่ีเป็นธรรมแก่เกษตรกรและผู้บริโภค กลยุทธ์วิธีการท่ีทาง

โรงแรมท าอยู่คือ การลงมือท าแปลงเกษตรอินทรีย์ตัวอย่างด้วยตนเอง  ซึ่งสวนเกษตร

อินทรีย์ท่ีทดลองท านั้นมีการปลูกท้ังพืชผัก ผลไม้ และข้าว บนพ้ืนท่ีประมาณ 30 ไร่ โดยมี

ทีมงานภายใต้การน าของ นายอรุษ นวราช ผู้บริหารโรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ เข้าไป

เปิดเวทีพูดคุยกับเกษตรกรให้เข้าใจและเห็นความจ าเป็นของเกษตรอินทรีย์ โดยการจัด

ฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ และจะคัดเลือกเกษตรกรผู้ ท่ีมีความตั้งใจและต้องการ

เปลี่ยนวิถีการปลูกแบบเดิมเข้าสู่การท าเกษตรกรอินทรีย์ เม่ือได้กลุ่มคนเป้าหมายแล้วทาง

ทีมงานก็จะเข้าไปส่งเสริมวิธีการผลิตตลอดจนหาตลาดรองรับสินค้าอินทรีย์ท่ีเกษตรกร

ผลิตได้ ตลาดพืชผักอินทรีย์ท่ีส าคัญคือ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ท่ีมีความตอ้งการผัก

ในปริมาณสูง อีกท้ังผักอีกส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปขายท่ีตลาดสุขใจ เป็นตลาดนัดทุกวันหยุด

เสาร์-อาทิตย์ และเป็นการค้าขายระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรง เป็นการลดโซ่อุปทาน

ให้สัน้ลง ท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภคได้รับประโยชน์ร่วมกัน ส่วนโรงแรมสามพราน ริเวอร์ ไซด์ ก็

จะได้ประโยชน์ในส่วนของการท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในโรงแรม

เพ่ิมขึน้ ในขณะนี้ผู้บริหารโรงแรมสามพราน ริเวอร์ ไซด์ ได้พยายามส่งเสริมเร่ืองเกษตร

อินทรีย์และการน าผลิตผลอินทรีย์มาใช้ ใน ธุรกิ จโรงแรมขยายไปสู่ โรงแรมอื่ นๆใน

กรุงเทพมหานครและในพ้ืนท่ีภาคใต ้ในอนาคตอันใกล้เชื่อว่าความตอ้งการผลผลิตอินทรีย์

จะเพ่ิมขึน้เป็นอย่างมาก   
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 จากการด าเนนิงานท่ีผ่านมาพบว่า มีเกษตรกรจ านวนมากท่ีสนใจเร่ืองการท า

เกษตรอินทรีย์ แต่มีเกษตรจ านวนไม่มากท่ีกล้าตัดสินใจเข้าสู่เกษตรอินทรีย์อย่างเต็มตัว 

เพราะเกษตรกรยังกลัวว่าผลผลิตท่ีได้จะได้ไม่เต็มท่ี และมองว่าการท าเกษตรอินทรีย์เป็น

เร่ืองยุ่งยากซับซ้อน แต่หากเป็นเกษตรกรท่ีเข้าใจเขาจะมองว่าเกษตรอินทรีย์ท่ีแท้จริงคือวิถี

การท าการเกษตรท่ีเราท ากันมาตั้งแต่คร้ังบรรพบุรุษของเรา อย่างไรก็ดีการส่งเสริมเร่ือง

เกษตรอินทรีย์ตอ้งเร่ิมจากท่ีตนเองก่อน ซึ่งทางโรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ ก็ได้มีการจัด

ฝึกอบรมให้ความรู้รวมถึงการฝึกปฏิบัติแก่บุคลากรของโรงแรมให้เข้าใจในเร่ืองเกษตร

อินทรี ย์ ผู้ ท่ี เป็น พ่อค รัวประกอบอาหารของโรงแรมก็ ได้มีการปรับตั วและประยุกต์

เมนูอาหารของโรงแรม ตามชนิดผักท่ีได้รับจากเกษตรกร เป็นการให้พ่อครัวได้รังสรรค์เมนู

ใหม่ๆ และท้าทายอยู่ตลอดเวลา ความตอ้งการผักของโรงแรมสามพราน ริเวอร์ ไซด์ ได้

เพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ ซึ่งในตอนนี้อยู่ท่ีประมาณ 4 ตัน/เดอืน ท าให้ต้องมีการส่งเสริมเกษตรกรให้

หันมาปลูกพชืผักอินทรีย์อย่างตอ่เนื่องและเป็นรูปธรรม    

นายสุกิจ มาลัยรุ่งสกุล ได้กล่าวถึงการเตรียมรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าร่าง

โครงงาน PBL ว่าการท าโครงงาน PBL ไม่ใช่เป็นงานใหม่แต่เป็นงานปกติของเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน 

ในร่างโครงการจะประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้ 

1. มิติเศรษฐกิจ ท่ีเป็นรายได้ของเกษตรกรท้ังจากภาคเกษตรและนอกภาค

เกษตร  

2. มิติสังคม กลุ่มอาชีพ เครือข่าย 

3. มิติวัฒนธรรม กลุ่มคน/ชนเผ่า ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี  

4. มิติสิ่งแวดล้อม การใช้สารเคมี สภาวะแวดล้อม 

ข้อมูลเหล่านี้ จะได้จากการทบทวน Social mapping ท่ีเป็นข้อมูลต้นทุนจาก

การท างานของเจ้าหน้าท่ี เป็นข้อมูลเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ท้ังข้อมูลเกษตรกร พ้ืนท่ี รายได้ รายจ่าย 

เม่ือน าข้อมูลเหล่านี้มารวมกันแล้ววิเคราะห์ออกมาจะท าให้ได้ กรอบทิศทางการด าเนนิงาน 

การด าเนนิงานจะเป็นการน ากลุ่มหรือหมู่บ้านเป้าหมายท่ีเจ้าหน้าท่ีแต่ละท่านจะน ามาเขียนใน 

โครงงาน PBL โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายเชิงปริมาณ 10 คน ระยะเวลาด าเนินการ 10 เดือน 

วิธีการด าเนนิการคือ 

1) คัดเลอืกหมู่บ้าน/กลุ่มเป้าหมาย  

2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเกษตรกร เพ่ือหาความตอ้งการท่ีแท้จริง ของ

เกษตรกร ให้เกษตรกรได้แสดงออกหรือพูดแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี แล้วเจ้าหน้าท่ีจะเป็น

ผู้จดบันทึกจากนัน้จึงเป็นการถอดบทเรียนเพ่ือหาข้อสรุปความต้องการท่ีแท้จริงร่วมกัน  การ

สะท้อนออกมาซึ่งความตอ้งการแท้จริงของเกษตรกรนี้ จะน าไปสู่การเขียนร่างโครงงาน PBL 
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3) การลงทุน ในเร่ือ งวั สดุ อุปกรณ์  ควรท าในหน่ วยเล็ก  คือ  ถ้า เป็นการ

เพาะปลูกขนาดพ้ืนท่ีควรจะประมาณ 1 ไร่ หากเกี่ยวกับปศุสัตว์ถ้าเป็นสุกรไม่ควรมากกว่า 4 

ตัว โค 2 ตัว ไก่ 200 ตัว ส าหรับปลา ขนาดบ่อควรมีเนื้อท่ีประมาณ 1 ไร่ 

โครงงาน PBL ท่ีเจ้าหน้าท่ีจะท านี้เป็นงานพัฒนาท่ีต้องมีการเรียบเรียงข้อมูลใน

มิติต่างๆดังท่ีได้กล่าว และมีการท าเวทีเพ่ือจะสะท้อนปัญหาท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาโครงการ 

และน าไปสู่การพัฒนาให้เป็นโจทย์วิจัยได้ การท าโครงงาน PBL นี้ถือเป็นการวิจัยฐานชุมชน

เกษตรกรท่ีใช้การวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาให้เห็นรูปแบบการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเป็นการ

ท าวิจัยเพ่ือสร้างทางเลือกให้กับคนในท้องถิ่น ให้เขาได้มีรูปแบบการท าการเกษตรท่ีเหมาะสม

กับตนเองและภูมิสังคม (อาจเป็นการลดต้นทุนหรือการเพ่ิมผลผลิตหรือการเพ่ิมช่องทาง

การตลาด) อย่างไรก็ดีในฐานะนักส่งเสริม เจ้าหน้าท่ีทุกท่านจะตอ้งไม่เป็นผู้ชี้หรือสร้างสิ่งท่ีเป็น

ข้อจ ากัด ช่องว่าง หรือสิ่งท่ีเกษตรกรขาด โดยความตอ้งการของตัวเจ้าหน้าท่ีเอง 

สิ่งท่ีน่ายินดี ในขณะนี้ส าหรับเจ้าหน้ าท่ีทุกท่าน คือ  ความเป็น เค รือข่ายท่ี

เจ้าหน้าท่ีทุกท่านก าลังสร้างขึน้มาร่วมกับความเป็นพ่ีเป็นน้อง การขอให้ค าแนะน าจากพ่ีและ

การรับฟังความคิดเห็นหรือปัญหาใหม่ๆจากน้อง ความส าเร็จของการท างานแบบมีเครือข่าย 

คือ เกษตรกร 

นายสังเวียน เอกจีน ได้กล่าวว่า นักส่งเสริมเปรียบเสมือนผู้จุดประกายคนท่ี

ท างานด้วยใจแบบปิดทองหลังพระ จากประสบการณ์ของตนท่ีผ่านมาท าให้เห็นว่าการจะสร้าง

คนได้ เป็นสิ่งท่ียากมาก นักส่งเสริมจะต้องหากลยุทธ์และวิธีการท่ีจะท างานกับคนเหล่านั้น 

โดยเฉพาะกับเกษตรกรชาวบ้านในการน าเขาเข้าสู่การผลิตแบบอินทรีย์ สิ่งส าคัญคือจะท า

อย่างไรให้เกษตรกรเห็นปัญหาท่ีแท้จริงของเขาเอง วิธีการคืออาจเป็นการตัง้ค าถามชวนเขาคิด 

หรือหารูปแบบ อาจเป็นการสร้างโมเดลภาพวาดท่ีจะอธิบายให้เกษตรกรเข้าใจได้โดยง่าย หรือ

อาจใช้ข้อเท็จจริงท่ีเป็นรูปธรรมท่ีพิสูจนใ์ห้เห็นได้ เช่น การตรวจวัดระดับสารพิษตกค้างในเลอืด

พร้อมกับอธิบายถึงท่ีมาของปัญหาให้เขาได้เข้าใจ เม่ือได้คนท่ีมีแนวคิดทิศทางเดียวกันเร่ืองการ

ท าเกษตรอินทรีย์แล้ว ก็ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการท าเวทีอย่างต่อเนื่องให้ได้ การเข้าไป

ตดิตามและส่งเสริมเกษตรกรอย่างต่อเนื่องถือเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการสร้างกลุ่มให้

ย่ังยืน  

ดาบต ารวจพรชัย สระทองหน ได้กล่าวว่า กลุ่มของตนเกิดจากการท่ีญาติพ่ี

นอ้งในพ้ืนท่ีเดียวกันมีความเห็นและทัศนคติร่วมกันในการท่ีจะท าเกษตรอินทรีย์ ได้มาประชุม

กันเพ่ือร่วมกันผลิตพืชผักปลอดภัยไร้สารแก่คนอื่นๆให้ได้กินของดีมีประโยชน์ ซึ่งตนเองใน

ฐานะผู้ผลิตได้รับประโยชน์ท่ีเป็นการลดรายจ่ายค่าอาหารในครัวเรือน ได้รับความสุขท้ังด้าน

สุขภาพจิตและสุขภาพกายท่ีได้ให้แก่ผู้บริโภค นอกจากนี้ยังได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินจากการ

ขายพืชผัก ส าหรับกลุ่มของตนนี้จะมีการประชุมกันอย่างตอ่เนื่องทุกเดือน โดยการประชุมจะ
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ถูกจัดสับเปลี่ยนหมุนเวียนท่ีบ้านของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน เพ่ือจะปรึกษาปัญหา เพ่ือวาง

แผนการผลิตและเพ่ือการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน  ท้ังการ ไปศึกษาดูงานและการเข้ามา

สนับสนุนโดยโครงการสามพรานโมเดล นอกจากนี้การไปประชุมท่ีบ้านของสมาชิกยังเป็นการ

เข้าไปตรวจสอบและติดตามกระบวนการผลิตตามวิธีการผลิตแบบอินทรีย์ของสมาชิกได้อีก

ทางหนึ่ง จากนั้นได้มีการเดินศึกษาดูงานในแปลงปลูกของ ดาบต ารวจพรชัย สระทองหน ซึ่ง

พบว่า ผักท่ีปลูกส่วนใหญ่ คือ ดอกแค แล้วก็มี ผักบุ้ง คะนา้ ใบมะกรูด ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี มอล

เบอร์ร่ี และมีการท าปุ๋ยหมักสูตรไม่ต้องกลับกองปุ๋ยไว้ใช้เองด้วย  

หลังจากการศึกษาดู งานได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่ าง 

ผู้ จัดการโครงการสามพรานโมเดล เกษตรกร เจ้าหน้ าท่ีผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมและคณะ

ผู้ทรงคุณวุฒิ  เกี่ ยวกั บการรวมกลุ่ มกั นเพ่ือปลูกพืชผักอินทรีย์ว่ามีอุปสรรคและความ

ยากล าบากในการท่ีจะส่งเสริมเกษตรกรให้หันมาเข้าสู่ระบบนี้ แต่สิ่งท่ีจะช่วยให้คลายหรือแก้

ความยากล าบากลงได้ คือ 

1) เร่ิมตน้การท าระบบการปลูกพชืผักอินทรีย์ท่ีกลุ่มพ่ีนอ้งหรือเครือญาตกิัน 

2)  หาคนท่ีมีความเชื่อและทัศนคติเหมือนกัน โดยเน้น เร่ืองสุขภาพกับการ

บริโภคผักพชืผักปลอดภัย การลดตน้ทุน ฯลฯ 

3) จุดประกายคนด้วยการเปิดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้  หรือพาไปศึกษาดูงาน

ตัวอย่างเกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จ หรือท่ีลม้เหลวแล้วลุกขึน้มาด้วยวิถี 

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกษตรกรอยู่ได้ดว้ยตนเอง 

  สิ่งท่ีจ าเป็นในการส่งเสริมด้านเกษตรอินทรีย์ คือ  

1) คน สร้างคนและรวมกลุ่มคนให้ได้ พร้อมกับรักษาและพัฒนาความเป็นกลุ่ม

ให้ต่อเนื่อง 

2) มาตรฐาน สร้างมาตรฐาน หรือวิธีการในการสร้างความเชื่อม่ัน 

3) ตลาด ซึ่งตลาดจะเข้ามาหาเกษตรกรเพ่ิมมากขึ้นเม่ือท าให้ 1) และ  2) เกิด

ขึน้มาได้ 

น.ส.ประวีณา อินทร์ย้ิม ได้กล่าวถึง เทคนิคการพัฒนาโจทย์วิจัย ว่าสามารถ

พัฒนาจากการน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาเป็นตัวผลักดั นการพัฒนาซึ่ งผลิตภัณฑ์ ท่ีได้ จะเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ียังไม่มีใครคิดหรือท ามาก่อน ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้

เป็นไปตามสภาวการณ์ปัจจุบันตามความต้องการของตลาด การพัฒนาโจทย์วิจัยดังกล่าวนั้น

จะตอ้งเกิดจากการมีส่วนร่วมของลูกค้า ท่ีได้ผ่านการคิดวิเคราะห์สร้างโจทย์วิจัยอย่างมีเหตุ

และผลโดยกลุ่มนักวิจัย(ตามแผนภูมิ ท่ีแสดงด้านล่าง) ในประเทศท่ีมีการพัฒนาแล้ว เช่น 

ประเทศญี่ ปุ่น ท่ีมีการพัฒนางานวิจัยอย่างตอ่เนื่อง รวมถึงงานวิจัยการพัฒนาด้านการเกษตรท่ี

พยายามหาวิธีในการผลิตพืชผักให้ได้คุณภาพ โดยการพยายามปลูกพืชผักในพ้ืนท่ีขนาดเล็ก
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ตามความต้องการของผู้บริโภคท่ีต้องการอยากปลูกผักไว้รับประทานเอ งในอาคาร ห้องพัก 

หรือวิธีในการปลูกพชืผักในท่ีร่ม/อาคาร ท่ีมีพ้ืนท่ีจ ากัดให้ได้ผลผลิตท่ีสูงขึน้ หรือเพ่ิมมูลค่าเพ่ือ

สร้างความแปลกใหม่ให้กับผลผลิต หรือแปรรูปเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่  

        

       

       

          

        

       

          

      

     

      

 

       
     

 

การวิ คราะ    ทย วิ  ย

Project title

Objective

Activity

Budget

***Output***

  ียนที่มาความ  าค  
  ดง  ง   ุผ   งความ
  า ป นว าท า ม   งท า

   ง       ด ว า งานวิ  ยที่ท าน  น  ุดท าย   ว ด  ะ ร  กมา

   งช ่  ครงการ   คร) ท า ะ ร  ด  ะ ร

  ียน  ิ ายวิ ีการป ิ   ิ    ะ   น  น 
   ่     รร ุ ป า มาย

1) ประ มินง ประมา ที่   ง ช  น   
 ะ   น  น  ามความ  มาะ ม

2)  าม   ก ก     ง  วก 

 

นายอรุษ นวราช ได้กล่าวถึง แนวคิดและประสบการณ์การสร้างเครือข่ายการ

ผลิตพืชผักอินทรีย์ ภายใต้โครงการสามพรานโมเดลว่า หน้าท่ีของตนเองในนามของโรงแรม

สามพราน ริเวอร์ไซด์ มีฐานะเป็นนักส่งเสริมเช่นเดียวกับเจ้าหนา้ท่ีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

ทุกท่าน เพ่ือน าเกษตรกรไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน หนา้ท่ีของตนจึงเป็นผู้ช่วยพัฒนา เป็นตัวเชื่อม

และเป็นพ่ีเลี้ยงในการท าการเกษตรและธุรกิจการเกษตรให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้และยืนได้

ด้วยตัวของเขาเอง ตรงจุดนี้สิ่งท่ีตนก าลังด าเนินการอยู่คือการผลักดันให้พ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม

เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรอินทรีย์ ซึ่งโครงการฯจะท างานผ่านหัวหน้ากลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี และจาก

ประสบการณ์ท างานท่ีผ่านมาระยะหนึ่งตนต้องยอมรับว่า ในการท างานกับเกษตรกรนั้นไม่มี

สูตรตายตัวเพราะความสนใจและความพร้อมของเกษตรกรมีไม่เท่ากัน บางกลุ่มสามารถเดินไป

ได้อย่างรวดเร็ว บางกลุ่มตอ้งค่อยๆเดิน การน าทุน ความรู้ หรือกระท่ังตลาดไปน าเสนอเพ่ือ

ส่งเสริมเขา ก็ใช่ว่าจะสามารถเปลี่ยนเขาให้หันมาท าเกษตรอินทรีย์ได้ ณ เดีย๋วนั้น เพราะการ

เปลี่ยนแปลงมาท าเกษตรอินทรีย์นี้หมายถึง การไปเปลี่ยนวิถีเดิมของเกษตรกรด้วย ส าหรับ

โครงการสามพรานโมเดลนี้สิ่ง ท่ีสร้างความม่ันใจให้เกษตรกรได้มากท่ีสุด คือ การมีตลาด

รองรับผลผลิต ท้ังการส่งผลผลิตส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในโรงแรม และการน าผลผลิตมาขายให้

ผู้บริโภคโดยตรงท่ี ตลาดสุขใจ ท่ีให้เกษตรกรได้ฝึกการขายตรงก่อนจะพัฒนาไปสู่การท าธุรกิจ

ด้านเกษตรอินทรีย์ด้วยตัวของเกษตรกรเอง เพราะตอนนี้ตอ้งยอมรับว่าเกษตรกรยังไม่สามารถ

ท่ีจะเป็นผู้ติดตอ่หรือหาตลาดในกลุ่มผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์ เช่น ในโรงแรมใหญ่ๆ หรือ ในกลุ่ม
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พนักงานท่ีมีเงินเดือนประจ าได้ด้วยตัวเอง ตนจึงต้องเป็นผู้ช่วยประสานให้ก่อน ซึ่งตอนนี้

ก าลังขยายและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบสินค้าอินทรีย์ไปยังโรงแรมในกรุงเทพมหานคร  

นายอรุษ นวราช ได้กล่าวเพ่ิมเตมิว่า ตนเชื่อว่าโครงการสามพรานโมเดล จะ

สามารถเป็นบทเรียนถอดให้นักพัฒนาหรือผู้ ท่ีจะเข้ามาเป็นผู้เชื่อมการพัฒนาได้เรียนรู้แนวคิด

และวิธีการ ในการท างานกับเกษตรกรด้านการท าเกษตรอินทรีย์ ท้ังในส่วนของกระบวนการ

ผลิต ด้านการตลาดและการเชื่อมโยงกลุ่มในแตล่ะพ้ืนท่ีให้เป็นเครือข่ายเพราะตลาดอินทรีย์ไม่

จ าเป็นว่าจะตอ้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเพียงท่ีเดียว เจ้าหนา้ท่ีนักส่งเสริมต้องเรียนรู้และเข้าใจ

เพ่ือปรับตนเองอยู่ตลอดเวลา เพราะการท างานกับเกษตรกรแต่ละคนแตล่ะกลุ่มนั้นไม่มีสูตร

ตายตัว การเข้าไปรับฟัง พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรเพ่ือรับรู้รับทราบปัญหาและความ

ตอ้งการท่ีแท้จริงของเกษตรกรจึงเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด  และอยากฝากความหวังไว้กับเจ้าหน้าท่ีนัก

ส่งเสริมทุกท่านว่าการส่งเสริมเกษตรกรให้หันมาท าเกษตรอินทรีย์จะท าให้เขาอยู่ได้อย่างย่ังยืน

ซึ่งหมายถึงอนาคตของประเทศชาติท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  

จากการถอดบทเรียนการศึกษาดู งานโครงการสามพรานโมเดล  (สวน

เกษตรกรอินทรีย์และตลาดสุขใจ) และกิจกรรมกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรภายใต้สามพรานโมเดล 

แนวคิดท่ีได้คือ 

1) การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในชุมชนต้องเน้นวิถีของชุ มชนควบคู่กับ

ความตอ้งการของคนในชุมชน 

2) นักส่งเสริมจะต้องมีองค์ความรู้ หรือเป็นผู้ประสานเชื่อมโยงท่ีดีในการน า

ความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชน 

3) เนน้การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ไม่ใช่เพ่ือการแสวงหาก าไรสูงสุด  

แนวคิดและปัจจัยในการท าให้กลุ่มประสบความส าเร็จ คือ 

1) มีผู้น าท่ีดีและตน้แบบท่ีดี 

2) สมาชิกในกลุ่มมีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกัน คือ ต้องการผลิตอาหาร

ปลอดภัยให้ตนเองได้บริโภคจากนั้นก็มีความตอ้งการอยากให้ให้คนใกล้ตัวได้บริโภคพืชผักดีจึง

เกิดการขยายไปสู่การขาย 

3) สร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและเน้นความสามัคคีภายในกลุ่ม 

4) การด ารงวิถีแบบดั้ งเดิม ร่วมกับการใช้กระบวนการจัดการท่ีดี  เช่น การ

จัดการประชุมกลุ่มจะถูกจัดแบบหมุนเวียนระหว่างบ้านสมาชิกกลุ่มเพ่ือเย่ียมเยียน ปรึกษา

ปัญหา วางแผนการผลิต รวมถึงเป็นการได้ตรวจสอบ ดูแลวิธีการปฏิบัติของสมาชิกให้เป็นไป

ตามข้อก าหนดการท าเกษตรอินทรีย์ และในการประชุมแต่ละคร้ังสมาชิกก็จะมีการจัดเตรียม
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กับข้าวมาทานร่วมกันเป็นการสร้างความเป็นมิตรและเป็นเครือญาตท่ีิพร้อมจะแบ่งปันกันมาก

ขึน้  

5) มีการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนดว้ยกลยุทธ์ท่ีดี เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนและ

สมาชิกทุกคนสามารถปฏิบัตติามได้ 

ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค 

1) ทัศนคติ 

นายสุกิจ มาลัยรุ่งสกุลได้กล่าวว่า ในเร่ืองของทัศนคตนิั้น เจ้าหน้าท่ีต้องใช้

เวลาอยู่กับเกษตรกรเพ่ือเรียนรู้เขา เข้าไปพูดคุยให้เขาเกิดความเชื่อม่ันและไว้วางใจแล้วจึง

ค่อยๆจูงเขามาเข้าร่วม และเพ่ิงอย่าตัดสินเกษตรกรจากเพียงแค่การมองด้วยสายตาในคร้ังแรก 

แล้วประเมินว่าเขาจะไม่ท าหรือท าไม่ได้  

นายวินัย เมฆด า ได้กล่าวว่า กรอบแนวคิดในการท างานพัฒนาใช้หลักการ

เดียวกัน คือ การหาโจทย์เดียวกันเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน แตส่ิ่งท่ีแตกตา่งคือ สถานการณ์ ท่ีจะ

เป็นตัวก าหนดหรือบอกเจ้าหนา้ท่ีว่าควรท าอะไรอย่างไร ตนมีความเชื่อว่าเกษตรอินทรีย์เป็น

ความ ย่ังยืน ท่ีแท้จริง แต่ก็ไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าท่ีทุกท่านจะสามารถน าการท าเกษตรอินทรีย์ไป

ส่งเสริมได้ในทุกพื้นท่ี ดังนัน้สิ่งแรกท่ีเจ้าหนา้ท่ีจะตอ้งท าคือการเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกัน

กับเกษตรกรเพ่ือ พัฒนาโจทย์หรือปัญหาออกมาให้ได้  จากนั้น จึงจะเข้ าสู่ กระบวนการ

ด าเนินการ ท่ีเจ้าหน้าท่ีต้องหาวิธีการในการท าเร่ืองยากให้เป็นเร่ืองง่าย เช่น ท่ีกลุ่มเครือข่าย

เกษตรกรอินทรีย์ภายใตโ้ครงการสามพรานโมเดล ได้มีการฝึกให้เกษตรกรจดบันทึกหรือการ

ท าบัญชีแบบง่าย เกษตรกรสามารถเลอืกบันทึกสิ่งท่ีเขาความเข้าใจและคิดว่ามีประโยชน์กับ

การท าการเกษตรของเขา 

นายสมชาย สว่างจิตร ได้ กล่ าวถึง แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการจัดท าโครงงาน PBL ว่าเป็นการเข้าไปปรับแนวคิดในภาคเกษตรกรรมไทย ด้วย

กระบวนของงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี (Area-base collaborative: ABC) เป็นการเสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้และมีกลไกการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด เพ่ือแก้ปัญหาและมีข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบาย ความคาดหวังของการท าวิจัย แบบ ABC คือ การได้รับและใช้ความรู้ ไปสู่การ

พัฒนา โดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน เกิดจากการร่วมมือร่วมใจกันท าของนักวิจัยและทุกฝ่ายท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้องในงานวิจัย  
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เจ้าหนา้ท่ีทุกท่านไม่ได้เป็นผู้ให้ ไม่ได้เป็นผู้สั่ง แตเ่ป็นผู้สร้าง คือเป็นผู้สร้าง

ทางเลอืกทางอาชีพให้แก่เกษตรกร โดยพิจารณาจาก 

พิจารณาจากพื้นท่ี 

• ใช้ข้อมูล วิเคราะห์พ้ืนท่ี 

• หาจุดแข็ง ของพ้ืนท่ีให้พบ  

• ความเสี่ยงของพ้ืนท่ี “ควบคุม” ได้หรือไม่ ด้วยวิธีอะไร   

พิจารณาจากตลาด  

• น าข้อมูลพ้ืนท่ีเป็นตน้ทางในการวิเคราะห์ ซึ่งมีหลายโครงการท่ีวิเคราะห์

พ้ืนท่ีได้ด ีในการวิเคราะห์พ้ืนท่ีนี้ตอ้งมองวิเคราะห์ไปถึง โอกาสทางการตลาด

ส าหรับเกษตรกรด้วย  

• วิเคราะห์ Supply chain สินค้าของตนเอง ว่ามีเส้นทางการผลิต และตลาด

อย่างไรในภาพรวม 

• ความเสี่ยงทางการตลาด  

•   พิจาณาทางเลอืก “ส ารอง” เพ่ือการปรับตัว  หรือ “สร้างความหลากหลาย” 

เพ่ือกระจายโอกาส  

ซึ่งในการจะเป็นผู้สร้างทางเลอืกได้น้ันเจ้าหนา้ท่ีทุกท่านจะตอ้งมีทักษะท่ีจ าเป็น

และส าคัญ คือ 

• ใช้ข้อมูลประกอบการวางแผน และตัดสนิใจ  

• สบืหาเทคโนโลยี และความรู้ ในการผลิต เพ่ือประสิทธิภาพ และลดตน้ทุน 

• วิเคราะห์ความเสี่ยง และควบคุมได้ 
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• พัฒนาทักษะของตนเอง ให้เกิดความช านาญ มีทัศนคตท่ีิด ี  

สิ่งท่ีต้องการจะฝากไว้ในการด าเนินการโครงงาน PBL ท้ัง 18 โครงการของ

เจ้าหนา้ท่ี คือ อยากให้มีการแบ่งการท างานออกเป็น 4 ระยะเพ่ือให้มีเคร่ืองมือการด าเนนิการ

ในการตัดสินใจ ในงานวิจัยจะเป็นการท าให้เห็นข้อมูลประจักษ์ เพ่ือการน าไปตีความ สร้าง

ความนา่เชื่อถือในการตัดสนิใจเพ่ือสร้างทางเลอืกในอาชีพ ดังปรากฏในแผนภูมิ  

 

ข้อเสนอโครงการท้ัง 17 โครงการนัน้ยังไม่ถือเป็นโครงการวิจัยเพราะยังไม่เป็น

การสร้างความรู้ให้กับตนเองหรือเกษตรกร ในการท าวิจัยจะต้อ งมีข้อมูลประกอบมาว่ า 

กระบวนการในการสร้างความย่ังยืนในการท าการวิจัยเร่ืองนั้นๆคืออะไร ต้องเป็นการสร้าง

ความรู้ให้กับตนเองก่อน แล้วถ่ายทอดขยายผลไปยังเกษตรกรในพ้ืนท่ี อีกท้ังจะต้องสามารถ

เป็นตน้แบบให้พ้ืนท่ีอื่นๆได้ด้วย หากไม่สามารถเป็นต้นแบบหรือน าไปใช้ไม่ได้ก็ตอ้งอธิบายเหตุ

ผลได้ว่าเพราะอะไร ส าหรับข้อ เสนอโครงการท้ัง 17  โครงการท่ีเสนอมาก่อนหน้านี้ เป็น

โครงการพัฒนาท่ีมีแนวทางในการส่งเสริมอาชีพหรือการใช้ข้อมูล ในระยะแรกอาจเป็นการเก็บ

ข้อมูลว่าเกษตรกรต้องการอะไรบ้าง เป็นบทบาทท่ีรัฐท าอยู่แล้ว อยากให้เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน

พยายามวางกรอบในการท างานร่วม โดยใช้ความต้องการของพ้ืนท่ีเป็นหลัก อาจกลับไปใน

พ้ืนท่ีแล้วทบทวนและวิเคราะห์ดูว่า จะเข้าไปเพ่ิมรายได้หรือลดรายจ่าย ห รือถ้าเป็นการเข้าไป

สร้างความรู้อาจใช้ประเด็นพืชประจ าถิ่นหรือพืชเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีน้ันเป็นตัวหลัก  

นายสุกิจ มาลัยรุ่งสกุล กล่าวเสริมว่า เม่ือพูดถึงความย่ังยืนอยากให้เจ้าหนา้ท่ี

มองให้ออกว่าตัวชี้วัดความย่ังยืน คือ ตัวบอกความย่ังยืน ตัวอย่างของความย่ังยืน เช่น การท่ี

เกษตรกรอยู่ได้ในพ้ืนท่ี โดยไม่คิดขายท่ี หรือการท่ีเขาปรับเปลี่ยนมาท าเกษตรกรอินทรีย์อย่าง

ถาวรไม่หันกลับมาใช้สารเคมีอีก เป็นตน้ ส าหรับการด าเนนิการโครงการพัฒนานี้ เจ้าหนา้ท่ีจะ
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ท างานบนฐานข้อมูลท่ีมี ดังท่ีได้กล่าว 4 มิติ ในเบ้ืองต้น แตถ่้าหากว่าฐานข้อมูลท่ีมีไม่เพียงพอ

ในการตัดสินใจจัดท าโครงงาน PBL ก็อาจต้องมีการท าเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร 

กระบวนการสร้างทางเลือกเข้าสู่อาชีพเจ้าหน้าท่ีไม่ควรไปชี้น าเกษตรกร จะต้องเป็นสิ่ ง ท่ี

เกษตรกรต้องการแล้วบอกกับเจ้าหน้าท่ี จากนัน้จึงค่อยหาวิธีการท่ีจะช่วยเหลือเขาโดยอาศัย

เครือข่ายการท างาน ประเด็นของเร่ืองในกระบวนการ การท า PBL (Problem-based Learning 

หรือ Project-based Learning) คือปัญหาและความต้องการของชุมชนซึ่งเป็นหัวเร่ืองการท า

วิจัย แตใ่นท่ีนี้จะท าในลักษณะเจาะลึกลงไป 1 เร่ือง ซึ่งใน 1 เร่ืองนี้ก็จะมีปัญหาแตกออกไปหรือ

ตามมาให้แก้อีกหลายอย่าง เหมือนกับ การเร่ิมท่ีหัวปลาและปัญหาท่ีจะตอ้งแก้ตามมา คือ 

ส่วนของก้างปลาท่ีแตกออกไป ในขณะท่ีเป้าหมายคือส่วนท่ีเป็นหางปลา นั่นก็คือ Farmer shop 

ท่ีเป็นร้านค้าในชุมชนหรือเป็นตลาดเล็กๆ 

นายสังเวียน เอกจีน  ได้กล่าวชื่นชมว่า เจ้าหน้าท่ีทุกคนในท่ีนี้ในฐานะนัก

ส่งเสริมถือเป็นผู้ ท่ีก าลังท างานใหญ่และจะเป็นผู้ท่ีกอบกู้บ้านเมือง ท่ีท างานหนักกว่าคนอาชีพ

อื่นๆก็ว่าได้ เพราะการเป็นนักส่งเสริมนั้น ท้ังตอ้งไปจุดประกายคน พาท าและน าท า เป็นงานท่ี

ตอ้งท าเพ่ือสังคม แต่เม่ือท าให้สังคมดีและเป็นสุขแล้วตัวเราเองก็ดีไปด้วย ถือเป็นผลตอบแทน

ท่ีเราได้รับนอกเหนอืจากรายได้เล็กๆนอ้ยๆท่ีเป็นตัวเงิน 

คุณอรุณี พุทธรักษา ได้กล่าวว่า เดิมท างานเป็นนักพัฒนาภาคตะวันตก ท้ังการ

พัฒนาด้านคน ด้านเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ ซึ่งเป็นการท างานตามโครงการท่ีรับมา สิ่งท่ีเจอคือ 

มีคนบอกว่าพวกคุณดีแต่พูด วันหนึ่งตนจึงคิดอยากจะท าสิ่ง ท่ีตนเองได้เรียนรู้ในท้องถิ่นของ

ตน พร้อมกับการได้ช่วยส่งเสริมชาวบ้านด้วย โดยเบ้ืองต้นได้ตั้งค าถามกับตนเองว่า ถ้าไม่มี

เงินเดอืนประจ าแล้ว ตนจะอยู่ได้หรือเปล่า แต่ด้วยความม่ันใจว่าตนเองมีต้นทุนความรู้และ

ประสบการณ์เดิมอยู่แล้ว ก็ได้เร่ิมลงมือท าเกษตรอินทรีย์ หลักการเบ้ืองตน้คือ ไม่ต้องการท า

มาก ท าแค่ไว้กินก่อน แล้วค่อยมองในด้านตลาด การท าตลาดเร่ิมแรกคือน าผักไปขายท่ีตลาด

รักสุขภาพจนกระท่ังต่อมาได้มาเข้าร่วมกับตลาดสุขใจ และได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรม

บริหารตลาด ซึ่งพืชผักท่ีผลิตได้ส่วนหนึ่งจะน ามาขายท่ีตลาด อีกส่วนหนึ่งจะน ามาส่งให้กับ

โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ ท่ีมีแนวโน้มความต้องการผักเพ่ิมมากขึ้น เร่ือยๆ ในขณะท่ี

เกษตรกรในกลุ่มก็ยังผลิตให้ไม่ได้ในปริมาณสูงมากนัก ก่อนหนา้นี้ก็มีปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหว่าง

ผู้ผลิตท่ีเป็นชาวบ้านกับพ่อครัวของโรงแรมผู้ท่ีจะน าผักไปปรุงอาหาร เนื่องจากว่าผักอินทรีย์ท่ี

เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงกับมาตรฐานลักษณะผักท่ีพ่อครัวก าหนดไว้ แตต่่อมาก็ได้มีการพูดคุย

กันระหว่างพ่อครัวและเกษตรกรผู้ปลูกผักโดยการประสานของผู้บริหารโรงแรม ให้มีการ

ปรับเปลี่ยนเมนูอาหารตามชนิดผักท่ีผลิตได้ และอาจมีการเปลี่ยนชนิดผักในการประกอบ

อาหารบางรายการ เช่น รายการอาหารท่ีต้องใช้แครอท อาจจะใช้ดอกแคแทน เป็นตน้ ใน

ขณะเดียวกันปริมาณผักท่ีเกษตรกรผลิตก็จะต้องเพียงพอตอ่ความตอ้งการของโรงแรมด้วย 
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ตนเองจึงเป็นตัวแทนของเกษตรกรในเครือข่ายคอยประสานกับเกษตรกรส าหรับการวาง

แผนการผลิต และการรวบรวมผักส่งให้กับทางโรงแรมและเพ่ือจ าหนา่ยในตลาดสุขใจ 

 นายสังเวียน เอกจีน ได้กล่ าว่า พืชผัก ท่ีน ามาขายท่ีตลาดจะต้องผ่านการ

ตรวจเช็คมาตรฐานโดยเจ้าหน้าท่ีของตลาดสุขใจ เพ่ือควบคุมคุณภาพของสินค้าและเป็นการ

สร้างความม่ันใจให้กับผู้ซือ้ โดยทางผู้ จัดการตลาดจะมีการตรวจสอบพืชผักเบ้ืองตน้ ตัง้แตก่าร

ตรวจเช็คระยะปรับเปลี่ยน ดูแนวกันชน วัสดุท่ีใช้ เมล็ดพันธ์ุท่ีปลูกท่ีไม่ให้ใช้เมล็ดพันธ์ุ GMO 

และไม่คลุกสารพิษ ในขณะเดียวกันเม่ือน าสินค้ามาส่งก็จะมีการสุ่มตรวจพืชผักด้วย  test kit 

เพ่ือหาสารตกค้างในผลผลิต ในปีแรกของการเปิดตลาด หากเจอสารพิษตกค้างในการตรวจ

คร้ังแรกก็จะให้โอกาสเกษตรกรได้แก้ไขและน าสินค้ามาขาย แตถ่้าเจอคร้ังท่ี 2 ก็จะเชิญออก

จากตลาดทันที แตใ่นตอนนี้ตลาดได้เปิดมาเป็นเวลาเกือบ 3 ปีแล้ว กฎเกณฑ์จึงได้ต้ังกฎเกณฑ์

ขึน้มาใหม่คือ หากสุ่มตรวจพบสารตกค้างก็จะเชิญออกเลย เพราะได้ถือว่าให้โอกาสปรับเปลี่ยน

มาสู่ปีท่ี 3 แล้ว อย่างไรก็ดี  การเชิญเกษตรกรออกจากตลาดนั้น ทางตลาดสุขใจจะไม่ทอดท้ิง

เกษตรกรรายนัน้ๆเลย เพราะจะยังคอยให้การส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรใน

รายท่ีมีความตัง้ใจจริง   

 จากนัน้ นายสังเวียน เอกจีน ได้กล่าวถึงประสบการณ์ท่ีได้รับจากภาคราชการ

และภาคเอกชนว่า แนวทางท่ีทางราชการจัดโครงการเพ่ือส่งเสริมด้านการตลาดแล้วเชิญชวน

ให้เกษตรกรน าผลผลิตไปขายตามหน่วยงานราชการนั้น  ไม่ใช่วิธีการในการส่งเสริมด้ าน

การตลาดท่ีถูกต้องนัก เพราะในการขายคร้ังแรกเกษตรกรจะขายได้รายได้ดีมาก  เนื่องจาก

ผู้บริหารในหน่วยงานได้ชวนพนักงานและเพ่ือนร่วมงานในหนว่ยงานมาอุดหนุน แต่คนในพ้ืนท่ี

ตรงจริงๆนัน้ไม่ได้รับรู้รับทราบถึงรูปแบบตลาดท่ีเกิดขึน้ เม่ือเกษตรกรน าผลผลิตไปขายอีกคร้ัง 

ผู้ซื้อจึงไม่ค่อยมีเพราะโครงการท่ีจัดขึน้ไม่ได้ถูกจัดและประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง ต่างกับ

การส่งเสริมการตลาดโดยภาคธุรกิจหรือภาคเอกชน เช่น ท่ีโรงแรมสามพราน ริเวอร์ ไซด์ มี

การท าธุรกิจอย่างเต็มตัว ผู้บริหารและบุคลากรเห็นความส าคัญในการส่งเสริมตลาดเกษตร

อินทรีย์อย่างตอ่เนื่อง ท าให้พ่อค้าแม่ค้าท่ีเป็นเกษตรกรมีความม่ันใจ ตอ้งการน าสินค้ามาขาย 

เม่ือน าไปรวมกับท่ีตลาดมีระบบการจัดการท่ีดี ก็ท าให้ตลาดอยู่ได้อย่างย่ังยืน แสดงให้เห็นถึง

ความแตกต่างในการสนับสนุนด้านการตลาดโดยภาคราชการกับภาคเอกชนอย่างเห็นได้ชัด 

และสิ่งท่ีมีความส าคัญส าหรับตลาดเปิดใหม่คือ สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทดาราพาเท่ียว จะน า

ลูกค้ามาสู่ตลาดได้เยอะมาก ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทเป็นสารคดีจะไม่ค่อยมีคนสนใจมาก

นัก  

 

..............................           ................................ 

ผู้บันทึกรายงาน                                             ผู้ตรวจรายงาน 
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บันทึกสรุปรายงานการประชุมหารือ 

หลักสูตรการพัฒนาผู้น าการเปล่ียนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

วันศุกร์ท่ี 22 สิงหาคม 2557 

ณ อาคารวจัิยและพัฒนา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ.ดร.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท   ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. น.ส.สายสุดา ศรีอุไร     รองผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3. นายวินัย เมฆด า    ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และยุวเกษตรกร  

4. นางสาวดวงรัตน ์ชูสระคู นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น. 

นายวินัย เมฆด า ได้กล่าวรายงานการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น า

การเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน ซึ่งได้ด าเนนิการแล้วจ านวน 4 

คร้ัง ดังนี้ 

1) คร้ังท่ี  1 เป็นการจัดการปฐมนิเทศหลักสูตร ณ อาคารวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

2) คร้ังท่ี 2 เป็นการจัดการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 : การ

เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ของ ส.ป.ก. Smart officer ซึ่งได้จัดท่ี ณ 

โรงแรมมิโด ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งวิทยากรผู้เข้าร่วม

การฝึกอบรมประกอบไปด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญ และ อดีตข้าราชการเกษียณท่ีเป็นบุคลากรท่ี

ทรงคุณค่าของ ส.ป.ก.  

3) คร้ังท่ี 3 – 4 เป็นการจัดการเรียนการสอนตามหนว่ยการเรียนรู้ท่ี 2 และ 3 

:ความสามารถในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรในแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยื น 

และ ความสามารถในการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็ง โดยได้จัดการฝึกอบรม 

ณ กระทิง คันทร่ี รีสอร์ท อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ท่ีสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ 

จ ากัด และ ท่ีศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวสวนผลไม้คุณภาพ จังหวัดจันทบุรี จากนัน้ได้เดินทาง

ไปยัง โรงแรมสามพราน ริเวอร์ ไซด์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพ่ือศกึษาดูงาน ณ 
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สวนเกษตรอินทรีย์ กลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกผักอินทรีย์ ต าบลทัพหลวง อ าเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม และตลาดสุขใจ 

นายวินัย เมฆด า ได้กล่าวต่อว่า เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า ความรู้ท่ีผู้ ท่ีเข้ารับ

การฝึกอบรมได้รับจากหลักสูตร ได้ถูกด าเนินไปตามกรอบสาระการเรียนรู้ท่ีคณะท่ีปรึกษา

ภายใต้โครงการได้ก าหนดไว้ ในการเชิญวิทยากรมาบรรยายในแต่ละหน่วยการเรียนแต่ละคร้ัง  

ผู้อ านวยการหลักสูตรร่วมกับผู้ จัดการหลักสูตรจะท าการติดต่อประสานงานโดยตรงกับ

วิทยากร เพ่ือสร้างความเข้าในการจัดการสอนและเนื้อหาสาระของหัวข้อท่ีจะท าการบรรยาย 

ในสว่นของการศกึษาดูงานทุกคร้ังก็จะมีการถอดบทเรียน โดยเจ้าหนา้ท่ีจะร่วมกันถอดบทเรียน

ในประเด็นเหล่านี้ คือ 

• ต าแหนง่ของกลุ่ม/เกษตรกร : ตน้น้ า กลางน้ า ปลายน้ า  

• แนวคิดท่ีท าให้กลุ่ม/เกษตรกรประสบความส าเร็จ 

• ปัจจัย(สิ่งท่ีสง่ผลกระทบ)ท่ีท าให้กลุ่ม/เกษตรกรประสบความส าเร็จ และ

ล้มเหลว 

•  การบริหารจัดการของกลุ่ม/เกษตรกร 

• การน าสิ่งท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการท างานของเจ้าหน้าท่ี 

ส าหรับการจัด ในค ร้ังท่ี  5 – 7 จะด าเนิ นการจัดการฝึกอบรม ได้ตั้ งเป้า

การศกึษาดูงานท่ี กลุ่มข้าวคุณธรรม จังหวัดยโสธร และ กลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่ จังหวัดชุมพร  

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้เสนอแนะในส่วนของสาระการเรียนรู้ว่า ตอ้งการให้

มีการเขียนสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาออกมาก่อนการประสานงานกับวิทยากร แตด่้วยว่า

หลักสูตรได้ถูกจัดในระยะเวลาอันสั้น สาระการเรียนรู้อาจถูกเขียนออกมาหลังจากการสอน

ของวิทยากรได้เช่นกัน และเป็นวิธีการดีท่ีทางผู้อ านวยการหลักสูตรได้ประสานท าความเข้าใจ

ในสาระการเรียน รู้แต่ละหน่ วยการเรียนรู้กับวิทยากรก่อนการจัดการสอน ในส่วนของ

การศึกษาดูงาน อยากให้ทางผู้ รับผิดชอบโครงการเพ่ิมประเด็นในการถอดบทเรียน  และ

รวบรวมเอกสารหลังการศกึษาดูงานและการบรรยายของวิทยากร ดังนี้ 

1) ในสว่นของเจ้าหนา้ท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ 

• วิทยากรสอนตามท่ีทางหลักสูตรออกแบบไว้หรือไม่  

• บันทึกการสอน 

2) ในสว่นของเจ้าหนา้ท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

• เอกสารประกอบการสอนของวิทยากรเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้

หรือไม่ 
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• อะไรคือสิ่งท่ีอยากได้จากการเรียน 

• อะไรคือความรู้ใหม่ท่ีเจ้าหนา้ท่ีได้รับ 

• อะไรคือสิ่งท่ีเหมือนเคยรู้มาก่อนแล้ว 

• จะน าสิ่งท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้อย่างไร 

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้กล่าวต่อว่าจะต้องเขียนสาระการเรียนรู้ในแต่ละ

รายวิชาออกมาให้ได้ และในหนว่ยท่ี 3 นั้นจะเพ่ิมเนื้อหาการสอนในส่วนของ การสร้างความรู้

และเข้าใจในทฤษฎี หลักการ/ แนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารจัดการกลุ่มเพ่ือความเข้มแข็งและ

ย่ังยืน (การมีสว่นร่วม หลักธรรมาภิบาล) และ การสร้างทักษะด้านการบริหารจัดการองค์กรท่ี

ดีจากตัวแบบ โดยจะจัดการเรียนการสอนในหนว่ยเรียนท่ี 3 เพ่ิมเติมนี้ กับหนว่ยการเรียนรู้ท่ี 4 

มีทักษะการจัดการโซ่อุปทานของกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายในแนวทางการค้าเป็นธรรม และ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 ความสามารถในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร โดยจะใช้

เวลาในการจัดการเรียนการสอนท้ังสิน้ประมาณ 8 ชั่วโมง ก่อนท่ีกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะ

เดินทางไปศึกษาดูงานยังกลุ่มข้าวคุณธรรม อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ตามตารางแผนการ

จัดการเรียนการสอนด้านล่างจากนั้น ได้มีการจัดท าแผนภาพการพัฒนาระบบส่งเสริมการ
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เรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะ Smart Officers รวมกันโดยมีรายละเอียดดังแสดงในแผนภาพ

ด้านลา่ง 

การพัฒนาระบบส งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ Smart Officers
คลังความรู้

ข้อมูลข าวสาร
ตัวแบบและ

แนวป ิบัตทิี่ดี

ระบบงานวิจัย 
Participatory 

Action research

(เงิน แผน 

ความต้องการ
ที่แท้จริงของ

เก ตรกร

ข้อมูลพื นที่ เศร  กิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่
มีอยู เดิม ร วมกับประสบการ ์

การท างานกับเก ตรกรใน
พื นที่

ข้อเสนอ ครงงาน 
PBL (งานการ

พัฒนา)

Smart 
Famers

กลัน่กรอง ดย
ค ะทีป่รกึ า

Smart 
Officers

นวัตกรรม 
หรือตัวแบบ

แนวป ิบัติที่ดี

หลักสูตร/คู มือ
การจัดการเรยีน
การสอน

ข้อเสนอเชิง
น ยบาย

เครือข ายผู้ทรงคุ วุฒิ ายใต้หลกัสูตร

กา
รจ

ัดก
าร

เรยี
นร

ู้ การ
ด าเนินการ

 ครงงาน PBL

 าคีเครือข าย
กลุ ม

Farmer 
shop/Farmer 

market

พื นที่ ส ป ก 

หน วยงานสนับสนุน

 ลัก
สูต 

    
   
        

        
     

    
      
   

 

 

และได้ร่วมกันก าหนดสมรรถนะของเจ้าหน้าท่ีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักการ

จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การ

พัฒนาท่ีย่ังยืน เป็น 4 สมรรถนะ ดังนี้คือ 

1) เข้าใจและเข้าถึงเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 

2) ปฏิบัตภิารกิจท่ีได้รับมอบหมายอย่างมืออาชีพ (มองงานทะลุ ท างานส าเร็จ

ตามเป้าหมาย เกิดผลเสียหายหรือข้อผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด) 

3) เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า) 

4) รักองค์กร (ภูมิใจในความเป็น ส.ป.ก.) 

สมรรถนะท้ัง 4 สามารถน ามาแตกเป็น KPI ส าหรับแตล่ะข้อ โดยเทียบกับ

สมรรถนะของ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ดว้ย 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 
(นางสาวดวงรัตน์ ชูสระคู) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นายวินัย เมฆด า) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
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สรุปรายงานการฝึกอบรม 

หลักสูตรการพัฒนาผู้น าการเปล่ียนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

ครั้งท่ี 6 - 7 

ระหว่างวันท่ี 22 – 27 กันยายน 2557 

ณ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร  

ศูนย์การเรียนรู้ข้าวคุณธรรม จังหวัดยโสธร และ 

บริษัทจ ากัด บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง สาขาศรีสะเกษ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

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

ผู้เข้าร่วม 

คณะวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท    ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

น.ส.สายสุดา ศรีอุไร    รองผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

นายเอกชัย ยุทธชัยวรกุล     มหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี 

นายสมชาย สว่างจิตร    ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 

นายนคิม เพชรผา    เกษตรกรกลุ่มข้าวคุณธรรม จังหวัดยโสธร 

น.ส.กระแสบุญ ดอกบัว    เกษตรกรกลุ่มข้าวคุณธรรม จังหวัดยโสธร 

นางอรพิน ภูนาสูง    ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน บจก. บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง สาขา

ศรีสะเกษ 

นายสอาด ภูนาสูง    ผู้จัดการฝ่ายผลิต บจก. บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง สาขาศรี

สะเกษ 

น.ส.อรวิภา มากม่ิง     เจ้ าห น้ า ท่ี วิ จั ย สถ าบั นวิ ช าก ารด้ านส หก รณ์   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นายภูมิ จันทชุม    เจ้ าห น้ า ท่ี วิ จั ย  ส ถ าบั นวิ ช าก ารด้ าน สหก รณ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

นางณัฐโสภิณ ตรีสุวรรณวัฒน์   นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิช านาญการ  ส.ป.ก.ขอนแก่น 

น.ส.จุฑาทิพย์ เสนวีงศ ์ณ อยุธยา  นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร   ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา 

นางรัชดา เพชรรัตน์     นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิช านาญการ  ส.ป.ก.ชุมพร 
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นายกชพร กลิ่นบุญมา    นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร  ส.ป.ก.นครราชสีมา 

นางวิภา สุขเอก     นั กวิ ช าการปฏิ รู ปท่ี ดิ น ช าน าญ ก าร  ส .ป .ก .

นครศรีธรรมราช 

นายชิรภัทร์ พิเมย     นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิช านาญการ  ส.ป.ก.บุรีรัมย์ 

น.ส.ลลิตา พาณิชกรกุล    นัก วิ ช าก ารป ฏิ รูป ท่ีดิ น ช า นาญ การ   ส .ป.ก .

พระนครศรีอยุธยา 

น.ส.วิภาวี เป่ียมศริิ     นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร  ส.ป.ก.พิจิตร 

นายวิสุทธิศักดิ์ ส าโรงแสง  นั ก วิ ช าก า รป ฏิ รูป ท่ี ดิ น ป ฏิ บั ติ ก าร   ส .ป .ก .

มหาสารคาม 

นายปรเดช พุธจันทร์   นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร  ส.ป.ก.ราชบุรี 

น.ส.นริชร พรัดภู่    เจ้าหนา้ท่ีปฏิรูปท่ีดนิ (พนักงานราชการ)  ส.ป.ก.ลพบุรี 

น.ส.ประกายรุ่ง สายสุด   นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร  ส.ป.ก.สกลนคร 

น.ส.วรัญญู บุญมาก   นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร  ส.ป.ก.สุโขทัย 

นายพิษณุ ส ารี    นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร  ส.ป.ก.หนองคาย 

นางศริิพร อภิเดช   นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิช านาญการ  ส.ป.ก.อุทัยธานี 

น.ส.วนารัตน ์ ค ากล่อมใจ   นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการ  ส.ป.ก.อุดรธานี 

น.ส.ยุพาวรรณ หนันลา  นักวิชาการปฏิรูปท่ีดนิปฏิบัตกิาร  ส.ป.ก.ยโสธร 

นายนกิร ไพลิน   นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการ  ส.ป.ก.ตรัง 

คณะผู้รับผิดชอบ 

นายวินัย เมฆด า   ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และยุวเกษตรกร 

นางสาวดวงรัตน ์ชูสระคู        นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร   ส.ป.ก. 

น.ส.ผกาวรรณ วันติ    เจ้าหนา้ท่ีปฏิรูปท่ีดนิ  ส.ป.ก. 

น.ส.จินตช์ุตา จรรยาวิจิตร์   เจ้าหนา้ท่ีปฏิรูปท่ีดนิ ส.ป.ก. 

น.ส.มณฑารัตน ์ชูระหมาน   เจ้าหนา้ท่ีปฏิรูปท่ีดนิ ส.ป.ก. 

วัตถุประสงค์ 

 เป็นการจัดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้ ท่ี 4: มีทักษะการจัดการโซ่

อุปทานของกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายในแนวทางการค้าเป็นธรรม 

 1. มีความรู้และเข้าใจในแนวคิดการค้าท่ีเป็นธรรม 

 2. มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการจัดการโซ่อุปทานเพ่ือความสามารถใน

การจัดการธุรกิจของกลุ่มและการสร้างอ านาจการตอ่รองส าหรับเกษตรกรรายย่อย 
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 3. มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหนา้ (มีภูมิคุ้มกัน 

รวมกลุ่ม สร้างเครือข่าย) 

 4. มีทักษะในเร่ืองการจัดการโซ่อุปทานของกลุ่ม/องค์กร การค้าท่ีเป็นธรรม 

  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5: ความสามารถในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า

เกษตร (การลดต้นทุนในการปลูกข้าว การสร้างโรงเรือนราคาประหยัด การส่งเสริมการใช้

เคร่ืองหยอดเมล็ด รวมถึงการสร้างแบรนด ์ การท า Farmer shop/Famer market)  

1. มีทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านการเขียนข้อเสนอโครงการ (Project 

proposal) 

 และเพ่ิมเติมในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3: ความสามารถในการส่งเสริมการรวมกลุ่มและ

สร้างความเข้มแข็ง 

2) รู้และเข้าใจในทฤษฎี หลักการ/ แนวปฏิบัตท่ีิดีในการบริหารจัดการกลุ่มเพ่ือ

ความเข้มแข็งและย่ังยืน (การมีสว่นร่วม หลักธรรมาภิบาล) 

3) มีทักษะด้านการบริหารจัดการองค์กรท่ีดจีากตัวแบบ 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้กล่าวถึงความคาดหวังของการฝึกอบรมในคร้ังนี้ว่า 

จะเป็นการเพ่ิมพูนทักษะในการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม ซึ่งจะ

สอดคล้องกับทักษะการจัดการโซ่อุปทานท่ีรวมอยู่ในเร่ืองของการจัดการกลุ่มและเครือข่าย 

และคาดหวังให้เจ้าหนา้ท่ีสามารถเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนโครงการ

การท างาน ท่ีต้องอาศัยการทบทวนวรรณกรรม (Literature review) และการรวบรวมหรือ

ค้นหาข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีก่อนการจัดท าโครงการ 

 เพ่ือท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น ได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมอกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 

1. สามสหาย 

2. พลังคิด 

3. ยุทธศาสตร์ย่ิงใหญ่ 

4. สามสาว 

5. สิงโตน าโชค 

ก่อนเข้าไปส่งเสริมเกษตรกรให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย เจ้าหนา้ท่ี

ตอ้งมีเบ้ืองหลังความคิดก่อนว่าท่ีตอ้งท าไปส่งเสริมเช่นนั้นเพ่ืออะไร ท าไมจึงต้องท า เจ้าหนา้ท่ี

ของรัฐจะต้องไปช่วยกลุ่มประชากร 90 % ของประเทศ เพ่ือลดความเลื่อมล้ าไม่เป็นธรรมทาง

สังคม ซึ่งถ้าพิจารณาความเลื่อมล้ าเร่ืองรายได้ ประเทศไทยติดล าดับ 162 จาก 174 ประเทศ 
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เม่ือ 2 – 3 ปี ท่ีแล้วทางสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จึงได้จัดท า Portfolio Analysis Matrix เพ่ือ

การพิจารณา โดยวางเร่ืองโอกาสให้เป็นแนวตัง้ และมองเร่ืองทุนความรู้และทุนทรัพยากรใน

แนวนอน ท าให้สามารถแบ่งกลุ่มประชากรออกได้เป็นกลุ่มต่างๆ 4 กลุ่ม ดังนี้ 

 

กลุ่มจนความคิด 

เป็นกลุ่มท่ีน่าจะสามารถเปลี่ยน/ปรับไปสู่

กลุ่มอื่นๆได้เร็ว และทางสถาบันฯ หรือ ส.

ป.ก. เอง ก็ได้คิดจะเปลี่ยนคนกลุ่มนี้ให้เป็น

คนคิดเก่ง ท าเป็นเห็นอนาคตได้ เพ่ือจะไป

ลดช่องว่างของคนกลุ่มอื่นๆ เช่น คนท่ีเก่ง 

มีความสามารถในการผลิตแตข่าดโอกาส

ด้านการตลาด 

กลุ่มคิดเก่ง ท าเป็น เห็น

อนาคต 

 

กลุ่มจนความคิด จนเศรษฐกิจ  

จนเพ่ือนฝูง 

 

กลุ่มมีความสามารถ แต่ขาด

โอกาส 

ตน้เหตุหรือรากท่ีมาของความเลื่อมล้ าทางสังคมนี้มีท่ีมาแท้จริงเกิดจาก การ

ขาดโอกาสทางการศึกษา การขาดโอกาสในการเรียนรู้และรับความรู้อย่างเท่ียงธรรมเท่าเทียม

กัน ซึ่งจะต้องมีการปรับกระบวนทัศน ์ให้มีความรู้ มองโอกาสเป็นและต้องมีตัวอย่างท่ีดีให้ดู 

เพ่ือให้ทุกคนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 

การจะสร้างรูปแบบการเรียนรู้นอก ห้องเรียนให้กับเกษตรกร โดยมีครูคือ

เจ้าหน้าท่ี Smart Officers ซึ่งอาจจะแทนค าว่าครูด้วยค าว่า Coach เพราะไม่ใช่คนสอนเขียน

หนังสอื แตจ่ะเป็นคนบอก สอนและแนะน าให้เกษตรกรรู้จักการใช้ท่ีดนิให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 

การรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายจะมองลึกลงไปถึงปัญหาของฐานราก 

เร่ืองของการส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เข้มแข็งและย่ังยืน ประสบการณ์บอกให้รู้ว่าการท่ีจัดตั้ง
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กลุ่ มไม่ส า เร็จเกิดจากการท่ี  เจ้าหน้ าท่ี เข้าไปชักชวนเกษตรกร โดยไม่ ได้ศึ กษาก่ อนว่ า

กระบวนการจัดตัง้กลุ่มท่ีแท้จริงนัน้เป็นอย่างไร เจ้าหน้าท่ีเร่ิมต้นดว้ยการเข้าไปพูดคุยกับผู้น าใน

ท้องท่ีด้วยข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีไม่เป็นปัจจุบันมากนัก และขาดการศึกษาวิเคราะห์กลุ่มผู้น าใน

ท้องถิ่นก่อนการลงพ้ืนท่ี ก็ท าให้ทราบในภายหลังว่าตัวผู้น านั้นก็ไม่ได้ เป็น ท่ียอมรับของ

เกษตรกรเท่าไรนัก ซึ่งผู้น าท่ีว่านี้จะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมเห็นแก่

เงินรายได้ของตนเองมากว่าผลประโยชนร่์วมของสมาชิก เกิดการเรียกเก็บเงินจากสมาชิก มี

การฉ้อโกงในกลุ่มโดยผู้น ากลุ่ม และเกิดปัญหาต่างๆตามมาจนสหกรณ์ต้องถูกยุบไป ท าให้

เจ้าหนา้ท่ีผู้ปฏิบัตงิานรู้สึกเข็ดขยาดและไม่กล้าส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ ซึ่งเหล่านี้เป็นปัญหา

เร่ืองการอ่อนประสบการณ์ในการในการจัดตั้งสหกรณ์ของเจ้าหน้าท่ีผู้ ปฏิบัติงาน อีกท้ังการ

การจัดตั้งสหกรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นไปเพ่ือแนวนโยบาย โดยเฉพาะการจัดตั้งสหกรณ์ส าหรับการ

กู้ยืมเงิน  

การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มท่ีเป็นการท าร้ายหรือส่งผลร้ายให้กับเกษตรกร 

เจ้าหนา้ท่ีไม่ควรท า แต่วิธีแก้ไขคือ หากเกษตรกรยังไม่พร้อมเจ้าหน้าท่ีควรจะให้เวลาเกษตรกร

ก่อน แต่สิ่งแรกท่ีเจ้าหน้าท่ีจะตอ้งท าคือการหาผู้น าในพ้ืนท่ีให้ได้ เพราะผู้น ามีความส าคัญต่อ

ความส าเร็จของกลุ่มและสหกรณ์เป็นอย่างมาก ซึ่งอาจกล่าวได้กว่าทรัพยากรบุคคลของกลุ่ม

หรือของสหกรณ์มีความส าคัญกว่าเงินท่ีจะน ามาบริหารหรือใช้ในกลุ่ม/สหกรณ์  

บางคร้ังท่ีใหญ่ท่ีดูเข้มแข็งแล้ว เช่น กลุ่มข้าวคุณธรรม จังหวัดยโสธร ก็ประสบ
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กันปัญหาเช่นกัน ทางกลุ่มจึงได้มีการบริหารจัดการกลุ่มท่ีชาญฉลาด เพ่ือลดความเสี่ยงและ

ความรุนแรงของปัญหาท่ีจะเกิด คือ มีการจัดวางตัวเป็นน าออกเป็นหลายกลุ่ม ท้ังกลุ่มท่ีผู้น าท่ี

เป็นฆราวาส ผู้น าท่ีเป็นผู้น าทางศาสนา และผู้น าท่ีเป็นคนรุ่นใหม่รุ่นทายาท เม่ือเกิดปัญหาขึ้น

ในกลุ่ม กลุ่มผู้น าท่ีเป็นฆราวาสจะช่วยกันแก้ปัญหา หากแก้ไม่ได้ก็จะมีกลุ่มผู้น าท่ีเป็นผู้น าทาง

ศาสนาเข้ามาเป็นส่วนส าคัญในการจัดการปัญหาท่ีเกิดขึ้น หรือบางปัญหาท่ีผู้ ท่ีเป็นผู้น าทาง

ศาสนาไม่สามารถเข้ามายุ่งกับเร่ืองทางโลกได้ ก็จะยังมีกลุ่มท่ีเป็นกลุ่มผู้น ารุ่นทายาทเข้ามามี

ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ถือการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นเป็นอย่างดีอีกวิธีหนึ่ง

ของกลุ่มข้าวคุณธรรม สิ่งท่ีตอ้งการจะฝากเจ้าหน้าท่ีไว้คือ หากไม่มีผู้น าในพ้ืนท่ีอย่าคิดจัดตั้ง

กลุ่ม และถ้าผู้น าไม่ใช่ผู้ ท่ีคิดถึงประโยชน์เพ่ือส่วนรวมก็ไม่จัดเป็นกลุ่มพ่ึงพาตนเอง จะเป็นเพียง

กลุ่มท่ีแสวงหาก าไรท่ีมีผลประโยชน์แฝง ในส่วนการจัดตั้งสหกรณ์หากได้ผู้น าท่ีมีความพร้อม

แล้ว อีกสิ่งท่ียังส าคัญคือ บันไดการจัดตัง้สหกรณ์ 7 ขั้น 

ขั้นท่ี 1 กลุ่มผู้ริเร่ิม – ความสมัครของเกษตรกร 

 หากว่าการจัดตั้งกลุ่มเป็นไปเพียงเพ่ือนโยบายท่ีได้รับ ในฐานะเจ้าหนา้ท่ีของรัฐ

จะตอ้งไปสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรให้เห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงความจ าเป็นใน

การรวมกลุ่ม และเข้าใจการจัดตัง้สหกรณ์ด้วยตัวเขาเอง โดยเจ้าหนา้ท่ีอาจเข้าไปเรียนรู้ชีวิต 

เรียนรู้พ้ืนฐานของเกษตรกร ชวนคุย ชวนคิด ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและเรียนรู้จุดอ่อน

จุดแข็งของเกษตรกร แตป่ระเด็นส าคัญคือเจ้าหน้าท่ีมีภารกิจหลายอย่างท่ีล้วนแล้วแต่เป็นงาน

นโยบาย ท าให้ไม่มีเวลาท่ีจะได้เข้าไปคุยกับเกษตรกร การรู้จักบริหารจัดการงานในภารหลัก

และภารกิจรองท่ีเจ้าหน้าท่ี ให้เป็นระบบตามแผนงานของตนเองจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีเจ้าหน้าท่ี

ควรปฏิบัติ 

ขั้นท่ี 2 เม่ือมีผู้สนใจจะรวมกลุ่มจะตอ้งรู้ว่าจะรวมกลุ่มประเภทไหน ให้รู้กระบวนการขั้นตอนใน

การก่อตัง้กลุ่ม 

ขั้นท่ี 3 เข้าไปส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการประชุม โดยจะประชุมกับกลุ่มผู้ริเร่ิมก่อตัง้ ซึ่งใน

ขั้นตอนนี้ก็จะได้ผู้น า พร้อมกับคณะผู้จัดตัง้ซึ่งจะมีกี่คนก็แล้วแต ่ พ.ร.บ. ของกฎหมาย นัน้ๆ 

ขั้นท่ี 4 ประชุมคณะผู้จัดตัง้สหกรณ์ 

ขั้นท่ี 5 ประชุมผู้จะเป็นสมาชิก 

ขั้นท่ี 6 คณะผู้จัดตัง้สหกรณ์ย่ืนเอกสาร 

ขั้นท่ี 7 จดทะเบียนสหกรณ์  

 ในการการรวมกลุ่ม เจ้าหนา้ท่ี ส.ป.ก. ตอ้งเข้าไปเพ่ิมทุนการใช้ทรัพยากร และ

ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มหรือรวมตัวจัดตัง้สหกรณ์ ซึ่งจะตอ้งมีการระดมความคิดเกี่ยวกับ
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การรวมกลุ่ม โดยตัวเจ้าหนา้ท่ีต้องเข้าใจหลักการและคุณค่าของสหกรณ์ก่อน ซึ่งเจ้าหนา้ท่ีอาจ

ตอ้งใช้เวลาพอสมควรในการท่ีจะเข้าไปชวนเกษตรกรคิดแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เร่ืองสหกรณ์ 

 กิจกรรมการระดมความคิดร่วมกันถึงการร่วมกลุ่ม/การจัดตัง้กลุ่ม 

1.ท าไมต้องรวมกลุ่ม 

เพ่ือสร้างอ านาจตอ่รอง 

เพ่ือขอรับการสนับสนุน 

ให้เกษตรกรช่วยกันคิดกันท า 

สร้างอ านาจตอ่รองในการผลิตและลงทุน 

เพ่ิมศักยภาพในการผลิต 

ช่วยแรงกัน 

จัดการผลประโยชน์ร่วมกัน 

ช่วยเหลอืกันท าให้งานตา่งๆง่ายขึน้ 

ร่วมกันระดมทุน 

มีเพ่ือนร่วมคิดร่วมท าแก้ไขปัญหา 

แก้จุดก่อน สร้างจุดแข็ง เพ่ิมโอกาส 

 เจ้าหน้าท่ีมองว่า เกษตรนา่จะรู้ถึงเหตุผลว่าท าไมต้องมีการรวมกลุ่ม แตด่้วย

การรวมกลุ่มท่ีผ่านมานัน้เกิดการทุจริตให้เห็นบ่อยคร้ัง ท าให้เกษตรกรเกิดความเบ่ือหน่ายท่ีจะ

รวมกลุ่มและมองว่าการรวมกลุ่มเป็นเพียงแค่สถาบันและนโยบายท่ีเจ้าหนา้ต้องเข้าไปส่งเสริม 

ไม่ได้เกิดจากความตอ้งการท่ีแท้จริงหรือไม่ได้เข้าไปอยู่ในใจเกษตรกรอย่างแท้จริง  

 เช่นนี้ท าให้เห็นว่าปัญหาท่ีแท้จริงในการรวมกลุ่มของเกษตรกร คือ ทัศนคติ

และจิตส านึกในเร่ืองการรวมกลุ่ม การเปลี่ยนทัศนคติ ปลูกจิตส านึกและการมีเคร่ืองมือท่ีดี 

เช่น กลุ่มตน้แบบเร่ืองการรวมกลุ่มจึงมีความส าคัญต่อการเข้าไปท าความรู้ความเข้าใจกับ

เกษตรกร และสหกรณ์ท่ีแท้จริงนัน้ หมายถึง สหกรณ์ภาคประชาชน เช่น วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม

เกษตรกร ท่ีเป็นการน าค่านิยมสหกรณ์และคุณค่าสหกรณ์มาใช้ให้เป็นสากล เม่ือสมาชิกมี

ความพร้อมและเข้มแข็งจึงค่อยไปจดทะเบียนสหกรณ์ กลุ่มจะเข้มแข็งได้ก็ขึน้อยู่กับคนท่ีจะ

ร่วมมือกัน 

2.กลุ่มแบบไหนท่ีจะท าให้เกษตรกรดีข้ึน 

กลุ่มท่ีเกิดจากความชอบ ความร่วมมือร่วมใจ 

มีอุดมการณ์เดียวกัน ความคิดเดียวกันในทิศทางเดียวกัน  

มีความพร้อม มีต้นทุน 

มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพ่ือแก้ปัญหาเดียวกัน 

มีการบริหารจัดการท่ีดีและแผนปฏิบัตงิานท่ีชัดเจน หม่ันประชุมปรึกษาหารือกัน 
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มีผู้น าท่ีด ี เสียสละ 

ตอบโจทย์ความตอ้งการของสมาชิก สร้างรายได้ 

สร้างความสามัคคี เห็นประโยชน์ของสมาชิก ธุรกิจท่ีเป็นธรรม 

เกิดจากความตอ้งการท่ีแท้จริงและความสมัครใจของสมาชิก 

มีเพ่ือนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันแบ่งปัน และแก้ไขปัญหา 

กลุ่มเข้มแข็ง : กลุ่มธรรมชาต ิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

สหกรณ์ ท่ีจะถูกพูดถึงต่อจากนี้จะหมายถึง กลุ่มท่ีท างานร่วมกันด้วยความ

สมัครใจของสมาชิก  ส่วน รูปแบบจะเป็นเช่นไรนั้น ความต้องการของสมาชิกกลุ่ มจะเป็น

ตัวก าหนด ก่ อนการจัดตั้ งกลุ่มจะต้อ งมีการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยมองจาก

ฐานข้อมูลสมาชิก ซึ่งสิ่งแรกท่ีจะได้จากการวิเคราะห์ด้วย SWOT คือ แผนกลยุทธ์ (ท่ีเป็นแผน

ยาว) ท่ีจะบอก วิสัยทัศน ์กลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับภูมิสังคม มี KPI (ตัวชี้วัด) ชัดเจน และเป็นการ

มองอนาคต เม่ือได้แผนกลยุทธ์แล้วก็จะเร่ิม เข้าสู่การออกแบบระบบงาน ท้ังในส่วนของ

ระบบงานและโครงสร้างองค์กร และถ้าตัวชี้วัดไปแตะกับ ภาคีท่ีเกี่ยวข้องจะตอ้งมีการจัดท า

แผนธุรกิจ เช่น แผนธุรกิจในสหกรณ์ จะประกอบไปด้วย แผนธุรกิจสินเชื่อ แผนธุรกิจรับฝาก

เงิน แผนธุรกิจรวบรวมผลผลิต แผนธุรกิจการตลาด ฯลฯ ซึ่งแผนธุรกิจนี้จะต้องมีกรอบ

ระยะเวลาก าหนดไว้ เม่ือมีแผนธุรกิจแล้วก็จะตอ้งท าแผนประจ าปี และมีการประเมินทุกปี หาก

มีจุดบกพร่องก็ตอ้งมีการปรับแผน และสิ่งส าคัญคือจะตอ้งมีการจัดการฝึกอบรมการจัดการ

การเงิน 

กลุ่มจะเข้มแข็งได้ต้องมีโครงสร้างองค์กร เม่ือได้กลุ่มท่ีมีสมาชิกเป็นเจ้าของ

จะตอ้งมีการประชุมใหญ่ของสมาชิกเพ่ือให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือ

ก าหนดนโยบาย ผู้จัดการกับเจ้าหน้าท่ีคณะกรรมการจะตอ้งเป็นมืออาชีพในการก ากับ ดูแล 

บริหารการด าเนนิการให้สนองตอบความตอ้งการของสมาชิก ซึ่งสมาชิกก็จะตัง้ผู้ตรวจสอบ

กิจการ (เปาบุ้นจ้ิน) เพ่ือตรวจสอบความโปร่งในการท างานของผู้จัดการกับเจ้าหน้าท่ี

คณะกรรมการ ว่าเป็นธรรมาภิบาลหรือไม่ หากในกลุ่มไม่มีผู้จัดการสามารถแต่งตัง้ 

คณะกรรมการมาด าเนนิการแทน/รักษาการแทนผู้ จัดการได้ แตต่อ้งไม่เกิน 3 ปี 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ควรบังคับเกษตรกรให้จัดตั้งกลุ่ม หากเกษตรกรยังขาด

ความพร้อมด้านบุคลากรหรือขาดความเข้มแข็งของสมาชิกกลุ่ม เพราะการบังคับให้เกิดกลุ่ม

เช่นนี้จะเป็นภาระให้เจ้าหน้าท่ี/รัฐ ต้องเข้าไปโอบอุ้มเกษตรกรอยู่ตลอดเวลา อีกท้ัง สหกรณ์

ไม่ได้เหมาะกับทุกคนทุกกลุ่ม แต่เหมาะส าหรับบางกลุ่มท่ีคิดจะร่วมมือกัน พ่ึงพากันและมี

อุดมการณ์ร่วมกัน เรียกว่า ค่านยิม หรือ คุณค่าสหกรณ์ ในช่วงท่ีมีวิกฤตคนท่ีเข้ามาท างานใน

สหกรณ์อาจท างานโดยไม่ได้รับเงินเดือน แต่ก็ยังท างานด้วยความมีอุดมการณ์และเป้าหมาย

ร่วม เจ้าหน้าท่ีทุกคนควรท าความเข้าใจหลักสหกรณ์สากล 7 ประการ ให้ลึกซึ้งและหากคิดจะ
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จัดตัง้กลุ่มเกษตรกรจะต้องให้ข้อมูลข่ าวสารและการเรียนรู้เพ่ืออยู่ร่วมกันแก่เกษตรกรอย่าง

ตอ่เนื่อง เพ่ือปรับทัศนคติเขา ในบางกลุ่มท่ีจะจัดตัง้และยังไม่มีผู้จัดการสหกรณ์ สามารถให้

คณะกรรมเข้ามาท าหน้าท่ีเป็นรักษาการผู้จัดการก่อนได้ แต่ต้องระมัดระวังความเป็นมือใหม่

และความวิริยะอุตสาหะของรักษาการผู้ จัดการ 

การท าแผนกลยุทธ์ตอ้งออกแบบกระบวนการจัดท าข้อเสนอแผนกลยุทธ์ โดย

อาจน าเอากรอบคิดแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานมาใช้ร่วมด้วย โดยการน าเอาข้อมูลท่ีมี

อยู่ หรือสิ่งท่ีเป็นข้อเท็จจริงในอดีตซึ่งอาจได้จากการประสานงานกับผู้ ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือขอข้อมูล

ทุติยภูมิ เช่น ข้อมูลยอดขายในรอบ 5 ปี ท่ีผ่านมา ข้อมูลราคาขาย ข้อมูลปัญหาท่ีพบ เพ่ือ

ประมาณการและพยากรณ์ต าแหนง่ของกลุ่ม/ธุรกิจ ใน 3-5 ปีข้างหน้า เพ่ือจะสามารถเห็น

ข้อมูลแนวโนม้อัตราการเจริญเติบโตด้านการขายสินค้า ส าหรับท่ีจะออกแบบแผนธุรกิจ ตอ่ไป 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือการประมาณการและพยากรณ์ คือ SWOT 

analysis หรือ  Five forces Model ห รือหาก มีเวลาจ ากัดอาจใช้วิธี  GAP analysis ท่ี เป็นการ

วิเคราะห์ช่องว่าง โดยการ วิเคราะห์สถานการณ์ให้เห็นจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ของ

พืชหลัก พ้ืนท่ีหลัก คนรับผิดชอบ/หนว่ยงานสนับสนุน ตลาด แล้วเชื่อมโยงข้อมูลให้ได้เป็นแผน

กลยุทธ์  

การวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงใน

องค์กร มีการกระบวนการจัดท า ดังตอ่ไปนี้ 

1. SWOT วิเคราะห์กลุ่มให้เห็นโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน ท่ีเป็นปัจจัย

สภาพแวดล้อมของกลุ่ม ให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นและรับรู้ร่วมกัน และการใช้ SWOT Matrix 

มาวิเคราะห์ก็จะท าให้เห็นชัดเจนว่าควรจะเดินไปในทิศทางใดและท าอย่างไรให้ไปสู่เป้าหมาย

ร่วม/ธงเป้าหมายร่วม 

2. น าผลการ SWOT มาก าหนดวิสัยทัศน์ (ภาพอนาคตท่ีอยากให้เป็นภายใน

กรอบระยะเว ลาท่ีก าหนด ) ท่ีเป็นเป้าหมายร่วม /ธงเป้าหมายร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่ว นเสี ย 

วิสัยทัศน์ท่ีถูกก าหนดขึน้นี้จะสามารถน ามาเขียนแตกออกเป็นพันธกิจหรือภารกิจ 

3.  เม่ือได้เป้าหมายร่วม/ธงเป้าหมายร่วมและพันธกิจหรือภารกิจแล้ว ก็จะเข้า

สู่การก าหนดยุทธ์ศาสต ร์ ว่าจะมีวิธีการท าอ ย่างไรให้ไปถึงหรือบรรลุเป้าหมายร่วม /ธง

เป้าหมายร่วม ต้องไปขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากใคร หนว่ยงานไหน เพ่ืออะไร หรือ

จะตอ้งแก้กฎระเบียบข้อใด มีอะไรท่ียังตอ้งการพัฒนาอยู่บ้าง ฯลฯ ส าหรับยุทธศาสตร์ปีแรกจะ

ถูกเรียกว่า แผนกลยุทธ์หรือแผนการด าเนนิงานประจ าปี และในแผนกลยุทธ์แตล่ะปีจะตอ้งมี 

KPI หรือตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดอาจเป็นเร่ืองรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้ของเกษตรกร ยุทธศาสตร์ท้ังหมดใน

ภาพรวมจะถูกคลี่ออกมาเป็นช่วงเวลาท่ีเรียกว่าแผนปฏิบัติงานหรือแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
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หรือแผนด าเนินงานรายปี และในแผนปฏิบัติงานหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีหรือแผน

ด าเนนิงานรายปีนี้จะตอ้งมีการเขียนน าเสนอแผนงานโครงการประกอบอยู่ด้วย  

 สิ่งท่ีเป็นประเด็นส าคัญ คือ ท าอย่างไรจะท าให้แผนปฏิบัติงานหรือแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีหรือแผนด าเนนิงานรายปี สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  การจะท าแผนกลยุทธ์

ใดๆให้เหมาะสมกับองค์กรจะขึน้อยู่กับการก าหนดปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องให้ครอบคลุม ย่ิงครอบคลุม

มากเท่าไหร่แผนกลยุทธ์ก็จะย่ิงเหมาะสมกับองค์กรนั้นๆ มากเท่านัน้ ดังนัน้จึงจ าเป็นต้องมีการ

วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในอย่างเหมาะสม 

 ได้ มีท ากิจกรรมกลุ่ม เพ่ือวิ เคราะห์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน  โดยการ

วิเคราะห์กลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง 5 กลุ่ม เพ่ือน าเสนอจุดแข็งจุดอ่อนของปัจจัยสภาพแวดล้อม

ภายใน ตามค่าความส าคัญจากคะแนนมาก คือ 3 – ปานกลางคือ 2 และนอ้ยคือ 1 ใช้ข้อมูล

จากตารางด้านลา่งในการวิเคราะห์ 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็ง (3,2,1) จุดอ่อน (3,2,1) 

โครงสร้างองค์กร   

ระบบงาน   

เงินทุน   

ผลิตภัณฑ์   

ผู้จัดการ   

สมาชิก   

กรรมการ   
 

1.กลุ่มผลิตเมล็ดพันธ์ุผักอินทรีย์ อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวกล้องชีวภาพ จังหวัดมหาสารคาม 

3. กลุ่มโรงเรียนชาวนา จังหวัดอุดรราชธานี 

4. กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ผู้ผลิตมันส าปะหลัง จังหวัดอุทัยธานี 

5. กลุ่มเกษตรกรบ้านท่างาม จังหวัดสกลนคร 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของแต่ละกลุ่มพบว่า เจ้าหน้ามีทักษะใน

การระดมความคิดและมีการจัดท าเวทีแลกเปลี่ยนกับกลุ่มเกษตรกร ในส่วนของโครงสร้าง

องค์กรนัน้การจะมองว่า เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนจะต้องมองว่า องค์ประกอบในโครงสร้างได้ท า

หนา้ท่ีของตนเองหรือไม่ ตามข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ อาจมองการมีส่วนร่วมในการประชุม

ของสมาชิกตามโครงสร้าง ซึ่งการมีส่วนร่วมนี้ไม่ใช่แค่การเข้าร่วมประชุมและนั่งฟัง จะต้องมี

การแสดงคว ามคิด เห็นใน ท่ีประชุม ท่ีจะมีผลต่อองค์กรด้วย และต้อ งไม่ลืมว่ าในปัจจัย
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สภาพแวดล้อมด าเนิน สมาชิกลุ่มจะถูกมองใน 2 สถานะ ท้ังในฐานะคนใช้บริการ และในฐานะ

ผู้เป็นเจ้าของ 

เม่ือวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในแล้ว ก็จะเห็นจุดอ่อนและโอกาสท่ีจะ

สามารถยกระดับได้ การรวมกลุ่มด้วยขนาดจ านวนสมาชิก 15 ราย ถือว่า เป็นกลุ่มท่ีค่อนข้าง

สมบูรณ์แล้ว แต่ก็ต้องพิจารณาเร่ืองโซ่อุปทานของสินค้าด้วย แนวคิดเหล่านี้จะได้จากการ

เรียนรู้เร่ืองโซ่อุปทานและการรวมกลุ่มแบบเชิงลึก ซึ่งเม่ือเรียนรู้ท้ังสองส่วนนี้แล้ว ก็จะสามารถ

ยกระดับเร่ืองการเชื่อมโยงเพ่ือสร้างพันธมิตรธุรกิจ และควรมีการน าเร่ือ งการค้าท่ีเป็นธรรม

เข้ามาเกี่ยวข้องท้ังในเร่ืองการผลิตและราคาท่ีเป็นธรรม พร้อมกับชี้ให้เกษตรกรเห็นว่าเขา

สามารถ เพ่ิมคุณค่าและสร้างคุณค่าให้กับ ท่ีดิน ได้  เช่นนี้แล้ว ทุกอ ย่างจะต้อ งเร่ิมจากตั ว

เจ้าหน้าท่ีเองก่อนโดยมีเกษตรกรเป็นเป้าหมายหลัก เจ้าหน้าท่ีตอ้งเป็น Coach ท่ีมีความชัดเจน 

สามารถท าให้เกษตรกรเกิดความเชื่อม่ันและไว้ใจ ในขณะเดียวกันตัว Coach เองก็ต้องได้รับ

โอกาสจาก ส.ป.ก. ในการท างานดว้ย  

ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด าเนินการ จะต้องมองให้ออกว่าอันไหนคือ

โอกาสและอันไหนคือ อุปสรรค เช่น การสนับสนุนโรงสีข้าวบางคนเข้าใจว่าเป็นโอกาส แต่หาก

มองลึกๆนั่นอาจเป็นอุปสรรคก็ได้ เพราะการมีโรงสีจะท าให้เกษตรกรมัวแต่ยุ่งอยู่กับโรงสีไม่มี

เวลาท่ีจะท าอย่างอื่น การมีกลุ่มคนมารับซื้อผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ก็นับว่าเกษตรกรกลุ่มนัน้ๆมี

ธุรกิจคู่ค้าถือเป็นช่องทางการค้าทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามควรจะมองเพ่ิ มเติมด้วยว่าควรจะ

ยกระดับการค้าเพ่ิมเติมในช่องทางอื่นๆอย่างไร เพ่ือให้ได้ราคาผลผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นและรายได้ท่ี

ย่ังยืน อีกท้ังยังต้องมองเร่ืองคู่แข่งในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล้เคียง ว่าใครท าเร่ืองนั้นๆอยู่แล้วมีพ่ี

เลี้ยง/มี Coach เป็นใคร มีเงินทุนมากน้อยแค่ไหน ประเด็นท่ีควรมองและถือเป็นส่วนส าคัญ

ส าหรับโซ่อุปทานก็คือประเด็น สังคม เช่นว่า มองเห็นสังคมคนก าลังนยิมทานผักอินทรีย์ ท่ี

แสดงถึงว่าสังคมผู้บริโภคตอบรับการบริโภคพืชผักอินทรีย์ท าให้ง่ายต่อการหาตลาดส าหรับ

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชผักอินทรีย์  

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายนอกนั้น จะต้องมองโดยพิจารณาจาก

ข้อมูลเชิงประจักษ์เท่านั้น เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบประเมินความคิดเห็น หรือมาแหล่งข้อมูลท่ีเป็น

เอกสารเช่น รายงานการประชุม 
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การก าหนดวิสัยทัศน์รวมถึงการท าแผนกลยุทธ์ทุกอย่างต้องเกิดจากการมีสว่น

ร่วมและแสดงความคิดเห็นของสมาชิก วิสัยทัศน์ ภารกิจหรือพันธกิจ จะตอ้งเข้าใจง่าย ไม่เยอะ

เกินไป จะตอ้งมองทีละอย่าง วิสัยทัศน ์บอกถึงเร่ืองของอนาคตท่ีอยากให้เป็น แตภ่ารกิจหรือ

พันธกิจจะบอกกิจกรรมท่ีกลุ่มจะท า ซึ่งจะต้องเชื่อมโยงถึงเงินท่ีจะใช้ คนท่ีจะมารับผิดชอบ

จะตอ้งมีการท าแผนธุรกิจท่ีมีรายละเอียดชัดเจน ในแผนกลยุทธ์จะมีวิสัยทัศนท่ี์เป็นภาพอนาคต 

ในภารกิจจะมีกรอบแบ่งหนา้ท่ีหรือกิจกรรมท่ีกลุ่มจะท ากิจกรรม เช่น กิจกรรมการส่งเสริมให้มี

การหาตลาดเพ่ิม วัตถุประสงค์คืออะไร เพ่ือเพ่ิมตลาดทางเลือก หรือเพ่ือเพ่ิมยอดขาย หรือ

เพ่ิมราคาไปยังตลาดท่ีมีมูลค่าสูงกว่า ตอ้งระบุให้ชัดเจนและต้องมีตัวชี้วัดท้ังในเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ แล้วกลยุทธ์ท่ีจะท าให้ส าเร็จอีกประการคือ การสร้างแบรนด์ของสินค้าให้ประสบ

ความส าเร็จ เม่ือปฏิบัติกิจกรรมตามแผนนัน้ๆแล้วจะตอ้งมีการตดิตามประเมินผลแผลในทุกๆ

ระยะด้วย 

ในการก าหนดกลยุทธ์บางทีมีมากกว่า 1 กลยุทธ์ ซึ่งควรจะเลือกเอากลยุทธ์ท่ี

ส าคัญๆ ไว้เป็นเสาหลักกลยุทธ์หรือแนวทางกลยุทธ์ และเพ่ือให้กลยุทธ์ประสบความส าเร็จ

จะต้องประกอบด้วย 4 มิติ คือ กระบวนการเรียนรู้และพัฒนา การบริหารจัดการกลุ่ม มุมมอง

ลูกค้า และเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งบางคร้ังมีการขาดทุนจ าเป็นตอ้งอาศัยเงินทุนหมุนเวียน เพราะ

แนน่อนว่าการลงทุนในปีแรกๆ ตอ้งใช้เวลาในการหาและสร้างความเชื่อม่ันให้กับลูกค้า 

ปัจจัยส าพแวดล้อม ายนอก 

ปัจจัยส าพแวดล้อม ายใน 
-ข้อบังคับ 
-โครงสร้างองค์กร 
-ระบบการควบคุมภายใน 
-การเงิน 
-กรรมการด าเนินงาน 
-เจ้า น้าที่ 
-ส านักงาน 
-เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ใช้ 
-บริการธุรกิจของส กรณ์ 

 

ปัจจัยส าพแวดล้อมด าเนินการ 

พันธมิตร
ธุรกิจ 

 น่วยงาน
สนับสนุน 

ธุรกิจคู่ค้า 

สมาชิกส กรณ์ 
(มองในฐานะ
ผู้ใช้บริการ) 

คู่แข่งทางการ
ค้า 

สังคม 

กฎ มาย 

เทคโนโลยี 

นโยบายรัฐ 

เศรษฐกิจ 
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 เม่ือรวมกลุ่มแล้วจะท าให้กลุ่มเข้มแข็งได้จะต้องมีการวางแผน หนว่ยราชการ/

องค์กรก็เช่นกัน ท้ังนี้แผนระยะยาวท่ีวางไว้ไม่ควรมีระยะเวลานานเกินกว่า 3 ปี เพราะโลก

เปลี่ยนทุกวันตามปัจจัยสภาพแวดล้อม แผนระยะยาวนี้จะเป็นการมองอนาคต ก่อนจะน าไป

ปฏิบัตไิด้ตอ้งทอนแผนให้เป็นแผนปฏิบัติงานหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ท่ีเป็นแผนงาน

โครงการตามปีงบประมาณ ดังนั้นแผนงบประมาณท่ีท าแล้วสามารถเชื่อมโยงหรือสอดรับกับ

แผนกลยุทธ์ และมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมรอบๆ ซึ่งจะท าให้งานของ ส.ป.ก. ประสบ

ความส าเร็จได้เร็วกว่าท่ีก าหนด และเป็นการแก้ปัญหาท่ีถูกจุด 

การระดมความคิดของเจ้าหนา้ท่ีถึงสิ่งท่ีได้รับมา ท้ังท่ีเป็นความรู้ใหม่และการน าไปใช้ 

กลุ่มท่ี 1 สิ่งท่ีได้คือ การวางแผน ทัศนคต ิกระบวนการท างาน วิธีการท างาน

และทิศทางการท างานกับกลุ่มเป้าหมาย (เกษตรกร) เช่น การรวบรวมข้อมูล การประเมินและ

การออกแบบโครงการ 

แต่ปัญหาท่ีเจ้าหน้าท่ีมักจะพบบ่อยในการท างานคือ เจ้าหน้าท่ีต้นสังกัดราย

อื่นๆ ไม่ได้เข้าใจในงานหรือสิ่งท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะท า และก็ต้องยอมรับว่า

ปัญหาหรือสิ่งท่ีเจ้าหน้าท่ีต้องเจออย่างแน่นอน คือ การต้องท างานตามค าสั่งการหรือตาม

นโยบาย อย่างไรก็ดีหากเจ้าหนา้ท่ีนักส่งเสริมมองเห็นเป้าหมายร่วมท่ีแท้จริงว่าเป็นเกษตรกร 

และรู้ว่าตนเองยืนอยู่ตรงจุดไหน แล้วลองศึกษาปัญหาให้ดีๆก็จะพบว่าปัญหาท่ีแท้จริงก็คือสิ่ง

เหล่านี้ท่ี รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้กล่าวมา ในระยะยาวก็คงเลี่ยงไม่พ้น แม้ผู้บริหารองค์กร

นัน้จะเปลี่ยนแปลงไป หรือ แนวนโยบายจะเปลี่ยนไปในทิศทางใด เพราะเป้าหมายร่วมของ

เจ้าหน้าท่ีก็ยังไม่เปลี่ยน อีกท้ังปัญหาเดิมๆท่ีพบเม่ือหลายปีท่ีผ่านมาก็จะยังคงมีต่อไปหาก

เจ้าหนา้ท่ีทุกท่านยังท างานดว้ยวิธีการแบบเดิม เจ้าหน้าท่ีเองก็คงจะรู้สกึว่ามันไม่ได้มีประโยชน ์

หากจะท างานแล้วก็ยังมีปัญหาตอ่ๆไปหรือมีปัญหาเพ่ิมขึ้นมาเร่ือยๆ นโยบายของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งหวังท่ีจะพัฒนาตัวของเจ้าหนา้ท่ีก่ อนเพ่ือไปพัฒนาเป้าหมายก็คือตัว

เกษตรกร และการท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าท่ีจังหวัดหรือปฏิรูปท่ีดินจังหวัดก็ดี หลายๆคร้ัง

ย่อมมีปัญหาเพราะเขาเหล่านัน้ไม่ได้เข้าใจในสิ่งท่ีเจ้าหนา้ท่ีก าลังจะท ามากนัก อีกท้ังท่ีผ่านมา

เม่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัตจัิดท ารายงานท่ีเกิดขึน้จริงเพ่ือน าเสนอ เจ้าหน้าท่ีบริหารก็ไม่ได้พิจารณา

รายงานดังกล่าวมากนัก กลับไปคิดใหม่ท าใหม่และรับนโยบายใหม่มาด าเนินการ สุ ดท้าย

เจ้าหนา้ท่ีผู้ปฏิบัตกิ็น้อยใจว่า ท าตามนโยบายส่วนกลางแล้วแต่ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดไม่เข้าใจ และ

ไม่แนใ่จว่าเจ้าหนา้ท่ีได้ท าตามนโยบายส่วนกลางหรือไม่ เหล่านี้ก็เป็นประเด็นส าคัญท่ีเจ้าหนา้ท่ี

จะตอ้งเจอ โดยเฉพาะเจ้าท่ีท่ีเป็นคนท างานและมีหัวหน้าเป็น ผู้อ านวยการในระดับฝ่ายตา่งๆ 

กลุ่มต่างๆ ส.ป.ก. ไม่มีหน้าท่ีในการจัดท่ีดินอย่างเดี ยวเท่านั้นแต่ยังมีหน้าท่ีในการเป็นนั ก

ส่งเสริมและพัฒนา และตอ้งยอมรับว่า สหกรณ์เป็นบาดแผลของ ส.ป.ก. มานาน แตใ่นอนาคต

อันใกล้และในปัจจุบันนี้ ทุกองค์กรพัฒนาเกษตรกรรวมท้ัง ส.ป.ก.เลี่ยงไม่พ้นเลยท่ีจะส่งเสริม
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เกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ แม้ว่าทุกคนพยายามจะเลี่ยงพูดค าว่าสหกรณ์  แต่ทิศทางการ

ด าเนินงาน หรือ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ล้ วนแล้วแต่ไปในทางนัน้ท้ังหมด 

เพราะสิ่งส าคัญจริงๆของสหกรณ์ คือ คุณค่าของสหกรณ์และหลักการสหกรณ์ท่ีด ีซึ่งก็จะตอ้ง

ฝากเจ้าหนา้ท่ีทุกท่านให้เป็น Smart Officer ท่ีคิดเก่ง ท าเป็น เห็นอนาคต จะเป็นคนท่ีท าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง 

กลุ่มท่ี 2 ได้เรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลของกับเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก.จังหวัดอื่น ท่ี

เป็นการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของแตล่ะพ้ืนท่ีและแนวคิดท่ีจะไปปรับใช้ในพ้ืนท่ีต่อไป เช่น การ

แปรรูปและการออกแบบ packaging ของผลิตภัณฑ์ 

กลุ่มท่ี 3 เห็นความเชื่อมโยงในการวางแผนพัฒนาในพ้ืนท่ีมากขึน้ ได้เห็น

ยุทธศาสตร์การท างานท้ังแต่ยุทธศาสตร์ของประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวงฯและยุทธศาสตร์

ของ ส.ป.ก. เอง ได้มองเห็นภาพชัดในการคัดเลอืกกลุ่มเพ่ือลงไปตอ่ยอดในเร่ืองของบุคคล 

การศกึษาพ้ืนท่ีและการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนให้สามารถเข้าไปส่งเสริมเกษตรให้รวมกลุ่มกัน

ได้อย่างย่ังยืน โดยใช้กระบวนการของสหกรณ์ 

การท างานตอ้งท าเป็นยุทธศาสตร์ของพ้ืนท่ีท่ีศกึษา ถ้ามีเวลานอ้ยให้เลอืกกลุ่ม

ท่ีมีแนวโนม้ว่าจะประสบความส าเร็จเร็ว/มากท่ีสุด ถ้าได้กลุ่มท่ีประสบความส าเร็จแล้วก็จะมี

กลุ่มตน้แบบท่ีจะสามารถขยายผลไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

กลุ่มท่ี 4 เดิมมองการท างานว่าใช้แค่แผนกลยุทธ์เท่านัน้ แต่ความจริงคือแผนกลยุทธ์เป็นเพียง

เคร่ืองมือตัวหนึ่ง และท่ีแท้จริงการท างานนั้นต้องมองท่ีเป้าหมายนั่นก็คือ ตัวเกษตรกร องค์

ความรู้กระบวนการจัดตัง้สหกรณ์ท่ีถูกต้อง การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในท่ีถูกต้อง 

กลุ่มท่ี 5 สิ่งแรกท่ีได้คือ ก าลังใจ เพราะโดยส่วนตัวเชื่อว่าการรวมกลุ่มท าได้ยาก แตจ่ากท่ีฟัง

แล้วท าให้ทราบว่า การรวมกลุ่มนัน้ตอ้งใช้เวลาเพราะการสร้างระบบในการปรับเปลี่ยนตอ้งใช้

เวลา และกระบวนการในการรวมกลุ่มตอ้งเนน้การมีสว่นร่วมของกลุ่ม 

 สรุปได้ว่าในภาคเช้าสิ่งท่ีได้รับคือ กระบวนการในการรวมกลุ่ม การท ากลุ่มให้

เข้มแข็งโดยใช้หลักการของสหกรณ์  และ การท าแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีใน

ระยะเวลา 3 ปี และทางผู้ จัดได้แจ้งว่า โปรเจค PBL ท่ีจะด าเนินการภายใตห้ลักสูตรนี้ ไม่ได้เร่ง

ให้มีตัวชี้วัดดัง เช่น หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอย่างย่ังยืน แต่จะเป็นการเนน้การส่งเสริม

การท างาน ภายใต้ MOU ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งทาง ส.ป.ก. มีงบประมาณ

ส าหรับท่ีจะด าเนินการในส่วนนี้แล้ว และเจ้าหน้าท่ีจะด าเนนิการในช่วงไตรมาส 2 หรือ 3 ก็

สามารถท าได้ 

 ในช่วงบ่ายเป็นเร่ืองการจัดท าแผนกลยุทธ์ (การจัดการเชิงกลยุทธ์) ว่ากลยุทธ์

ท่ีดีจะน าไปสู่ การเปลี่ยนแปลงการสร้างมูลค่าเพ่ิม น าไปสู่การบริหารจัดการสหกรณ์ให้อยู่ได้

อย่างย่ังยืน การวิเคราะห์แผนกลยุทธ์สามารถ โดยใช้ SWOT Matrix analysis โดยการพิจารณา 
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Balance Scorecard ใ ห้ ได้ กลุ่ ม ยุท ศา สต ร์ ท่ี เป็น ก ลุ่ ม  SO (Strengths and Opportunities) , 

ST(Strengths and Threads)  , SW(Strengths and Weaknesses)  ฯลฯ ซึ่งการก าหนดกลยุทธ์นี้

จะเป็นการน าจุดแข็งและโอกาส มาประเมินสถานการณ์ เพ่ือน าจุดแข็งมาลดจุดอ่อนและ

ข้อจ ากัด โดยกลุ่มกลยุทธ์ท่ีได้นี้อาจไม่ได้ถูกน าไปใช้ท้ังหมดในการก าหนดแผนงานโครงการ/

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี อาจเลือกเอาแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปใช้ ซึ่งเป็นการความเชื่อมโยงแผน

กลยุทธ์กับแผนปฏิบัติ จากนั้นได้มีการยกตัวอย่าง กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิ จ

สหกรณ์ เป็นการยกตัวอย่างการสร้างกลยุทธ์ของกลุ่มสหกรณ์ท่ีประสบความส าเร็จ การ เพ่ิม

คุณค่าและส ร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสิน ค้าของกลุ่ม ด้วยการขับเคลื่อนกองทุน การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ การขยายแบรนด์ การขยายช่องทางการตลาดและการเป็นแกนน าในกลุ่มผู้ผลิต

ส่งออกให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้น รวมถึงการรณรงค์ผู้บริโภคให้หันมาใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ใน

ขณะเดียวกันก็ตอ้งมีการพัฒนาฐานโซ่อุปทาน มีการพัฒนาฐานข้อมูลเชื่อมโยงกับสารสนเทศ 

ตอ้งสร้างเครือข่ายเกษตรกรเชิงพ้ืนท่ี ตอ้งสร้างพันธมิตรธุรกิจ การขนส่ง โลจิสติกส์ การท า

แผนธุรกิจ การปรับโครงสร้างและใช้ศูนย์เรียนรู้สร้างสื่อประชาสัมพันธ์  

 การสร้างเครือข่ายชุมชนในพ้ืน ท่ี เป็นกลุ่มกลยุทธ์ในเร่ืองของ Learning and 

Growth ในขั้นท่ี 1 ของ Balance Scorecard มีการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการ เช่น มีการจัดการ

ความรู้ มีการจัดศูนย์เรียนรู้ Global Gap สร้างจิตส านกึอาหารปลอดภัย กระบวนการภายในกล

ยุทธ์คือการสร้างเครือข่าย การสร้างตราสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จัดท าแผนธุรกิจ (การน า

แผนการกระจาย รวบรวมและผลิตสินค้า มาตอ่เชื่อมโยงกัน) เชื่อมโยงฐานข้อมูล ด้านการเงิน

ก็จะมียุทธศาสตร์การลดต้นทุนในภาพรวม มีการสร้างคุณค่าเพ่ิมรายได้ สร้างจิตส านึกอาหาร

ปลอดภัย เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซึ่งเหล่านี้จะได้จากการท า SWOT Matrix แล้วน ามา

เรียงล าดับเป็นกลุ่มกลยุทธ์หรือแนวทางเชิงกลยุทธ์ท่ีจะพัฒนาขึน้ไป ซึ่งสามารถน ามาเขียนเป็น

แผนท่ีกลยุทธ์เพ่ือให้เข้าใจง่ายในการน าเสนอให้กับผู้บริหาร เป็นแต่ละยุทธศาสตร์พ ร้อม

อธิบายยุทธศาสตร์น้ันๆด้วยตัวแผนว่ามีวิธีการด าเนนิการตามกลยุทธ์อย่างไร 

 การท างานให้มีแบบแผนและย่ังยืนจะต้องมีการออกแบบก่อน โดยการตัง้โจทย์

เพ่ือตอบวิสัยทัศน์ ให้เชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่าในพ้ืนท่ี จังหวัดเป้าหมายก็คือการเชื่อมโยง

เครือข่ายและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แตล่ะกลุ่มองค์กรท่ีเข้าร่วมเป็นภาคี จึงจะถือว่าเป็นผล

เชิงบวกโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนในการสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับกลุ่มเครือข่ายภาคีในพ้ืนท่ี โดยการ 

1. ชวน องค์กร ผู้น า ชุมชน เครือข่าย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเวทีระดมความคิดใน

จังหวัด เป็นกระบวนการคัดคนเข้าร่วมให้เกิดความเข้าใจร่วมกันถึงสิ่งท่ีจะได้รับจาก

การร่วมเป็นภาคีพันธมิตร โดยก็ขายไอเดียแนวคิดเครือข่ายและ คุณค่าด้านสหกรณ์ 

2. เกิดเครือข่ายเรียนรู้ เครือข่ายคุณค่า บางทีเกิดเครือข่ายเรียนรู้ 
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3. จับกลุ่มลงทุนวางแผนร่วมกันเป็นกลุ่มๆ เร่ืองๆ โดยการจัดท าแผนธุรกิจร่วมกัน 

4. เร่ิมการปฏิบัตติามแผน 

5. ตดิตามประเมินผล 

ตลอดระยะเวลาการท างานเป็นการเรียนรู้เร่ืองการจัดท าแผนกลยุทธ์ ห่วงโซ่

อุปทาน เครือข่ายและคุณค่าสหกรณ์  บนเครือข่ายท่ีมีคุณภาพ ยุติธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เป็นมิตร 

แผนกลยุทธ์ ท าให้การสร้างเครือข่ายกระชับขึ้น มีแบบแผน มีเป้าหมายร่วม

และสามารถเอาอุดมการณ์ใส่เข้าไปในแผนได้ บางทีแผนกลยุทธ์เกิดได้จากการรวมกันเป็น

กลุ่มหลวมๆแต่ท างานร่วมกัน โดยการเอาแผนผูกความคิดกัน และเม่ือได้แผนกลยุทธ์แล้ว

จึงน ามาเขียนเป็นโครงการ เพ่ือของบประมาณในการขับเคลื่อนการด าเนนิงาน 

ความรู้ท่ีจะท าให้เจ้าหน้าท่ีเป็น Smart Officers คือกระบวนวางแผนกลยุทธ์ท่ี

จะไปช่วยแนะน า แต่อย่าลืมว่าการบริหารเชิงรุกนัน้ สิ่งท้าทายคือการสร้างการเปลี่ยนแปลง 

ประเด็นของประเทศคือ มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์แต่ไม่มีการสร้างการเปลี่ยนแปลง หาก

เจ้าหน้าท่ีใช้ตัวชี้วัดของตนเองในการท างานจะท าให้ เจ้าหน้าท่ีรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง และการ

เปลี่ยนแปลงกับคนเป็นสิ่งท่ียากท่ีสุดแต่หากท าส าเร็จจะเป็นสิ่งท่ีน่าภาคภูมิใจท่ีสุด ประเด็น

ส าคัญในการจะท าคู่มือในวันนี้การจัดการเชิงรุกและวิธีการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์หรือแผนงาน

เชิงรุกสู่การปฏิบัต ิ  

กลยุทธ์ คือ แนวคิดเชิงรุกท่ีมองครอบคลุมในปัจจัยสภาพแวดล้อมของเรา 

เช่น คิดเทคนิคการท างาน เชิงรุกโดยมองปัจจัยสภาพแวดล้อมของเราถ้ วนถี่ ซึ่งจะท าให้

สามารถมองออกว่าการท างานเชิงรุกเพ่ือจะยกดับ การสร้างมูลค่าเพ่ิม การน าประโยชน์ไปสู่

กลุ่มเป้าหมายองค์ของตนเอง ซึ่งจะใช้เป็นการท างานเชิงรุก  ก็สามารถท าได้ในระดับองค์กร 

แตห่ากมองในระดับท่ีใหญ่กว่าเช่นในระดับประเทศ กลยุทธ์จะถูกมองเป็นยุทธศาสตร์  หรือ 

บอกว่า เป็นแผนการท าง านเชิงรุกท่ีมองเห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิ ดขึ้นตลอดเวลาตาม

สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป แผนการท างานเชิงรุกจะเป็นการมองอนาคตเพ่ือการพยากรณ์

และการประมาณการเพ่ือลดช่อ งว่างและหาโอกาสในกรอบเวล าท่ีก าหนด ข้อมูลในอดีต

สามารถน ามาช่วยวางแผนได้ แต่ข้อมูลจะค่อนข้างล้าหลังท าให้ไม่เป็นเชิงรุกมากนัน้ ดังนั้นการ

จะวางแผนท่ีดีจะตอ้งมีการไปส ารวจข้อมูล แต่หากมีงบประมาณนอ้ยก็อาจน าข้อมูลในอดีตมา

เป็นตัวแปรในการพยากรณ์สิ่งท่ีจะเกิดในอนาคต คนในพ้ืนท่ีจะมอง/พยากรณ์ได้ดีมาก ซึ่งจะ

เป็นคนท างานในเชิงรุกและนักวางแผนท่ีดี เป็นประเด็นเป็นเส้นทางท่ีจะไปต่อกับยุทธศาสตร์

ของประเทศ 

 ยุทธศาสต ร์ท่ี 1 : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(Growth & Competitiveness) เจ้าหน้าท่ีก าลังเชื่อมต่อให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ส.ป.ก.ใช้ท่ีดิน ให้เกิด
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ประโยชนส์ูงสุด ผ่านการเชื่อมต่อกระบวนการกลุ่มและสร้างเครือข่าย ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมี

ผลผลิตท่ีต้นทุนต่ าลง มีประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ิมขึ้นและเข้าถึงตลาดได้มากขึน้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การลดความเหลื่อมล้ า ( Inclusive Growth) สร้างความ

เป็นธรรมในสังคม การเชื่อมโยงเครือข่ายจะไปช่วยสร้างอ านาจในการต่อรอง ท าให้ลดความ

เลื่อมล้ า  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การเตบิโตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ไปสู่

เศรษฐกิจสีเขียว ได้แก่ การผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การผลิตแบบ GAP การผลิตแบบ

อินทรีย์ 

ทุกเร่ืองจึงเป็นประเด็นท่ีจะไปเชื่อมโยงงานของ ส.ป.ก. ซึ่งกลุ่มหรือองค์กรจะ

เข้มแข็งได้เมื่อมีครบองค์ประกอบ เป็นการบริหารจัดการเชิงรุก มีขั้นตอนดังนี้ 

1. วางแผน; แผนกลยุทธ์ กับ แผนปฏิบัตริาชการ 

2. จัดองค์กร; โครงสร้างองค์การ 

3. จัดคน; จัดสรรคนตามต าแหนง่งาน   

4. ประสานงาน; หัวหนา้องค์กร  

5. สั่งการ; หัวหนา้องค์กร  

6.ตดิตามประเมินผล เพ่ือให้รู้ว่าตัวชี้วัดเป็นอย่างไร 

 จะเห็นว่าสิ่ง ท่ีเจ้าหน้าท่ีได้รับในส่วนนี้คือ การได้เรียนรู้และมีทักษะในการ

จัดการองค์กร เพราะถ้าจะไปเข้าส่งเสริมกลุ่มจะต้องรู้ว่ากลุ่มควรมีกระบวนการในการจัดการ

อย่างไร เพราะกลุ่มจะเข้มแข็งได้เม่ือมีครบองค์ประกอบเม่ือไปวางแผนกลุ่มเจ้าหนา้ท่ีทุกท่าน

ควรมองสิ่งเหล่านี้ให้เชื่อมโยง และควรมีเคร่ืองมือการวางแผนกลยุทธ์ ท่ีอย่างนอ้ยมีขั้นตอนคือ 

SWOT แตปั่ญหา/จุดอ่อน ของ เจ้าหนา้ท่ี คือ การดึงข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ SWOT มา

เขียนเป็นแผนกลยุทธ์ อาจเนื่องด้วยสถานการณ์ท่ีบีบในเจ้าหน้าท่ีต้องท าในหลายส่วนท่ีอาจท า

ให้เป็นอุปสรรคในการสร้างแผนกลยุทธ์ของตนเอง 

 นายวินัย เมฆด า กล่าวว่า นโยบายท่ีสร้างขึน้เหมือนมีวัตถุประสงค์ท่ีจะท าร้าย

เกษตรกร แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงอย่างแท้จริง กระบวนการท่ีจะ

น าไปท าให้เกิดประโยชนส์ูงสุดกับเกษตรกรจึงมีความจ าเป็นเพ่ือน านโยบายและแผนงานลงไปสู่

เกษตรอย่างถูกต้อง โดยมุ่งหวังท่ีตัวเจ้าหน้าท่ีทุกท่านในฐานะนักส่งเสริม ส่วนตัวมีความเชื่อ

และมีแนวคิดเช่นกันว่าแนวนโยบายหรือแผนงานตอ้งเร่ิมจากระดับบริหารแตท่ี่นี้อยากให้มอง

ว่าเราจะท าอย่างไรท่ีจะท าให้เราสามารถสอดแทรกกลยุทธ์หรือวิธีการรูปแบบใหม่ในการ

ท างานเกษตรกรได้อย่างถูกตอ้ง   

 หากวันนี้เจ้าหน้าท่ีสามารถมองในภาพใหญ่ได้ และ ลงไปในจุดท่ีมีเกษตรกรท่ีมี

ความเชื่อม่ันไว้วางใจเรา อาจจะสัก 10 คน แล้วไปสร้างกระบวนการมีสว่นร่วมน างานเชิงระบบ
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ลงไป เช่น กลุ่มคนท่ีเขาเชื่อม่ันในตัวเจ้าหนา้ท่ี และต้องการท าบางสิ่งเหมือนๆกันหรือมีปัญหา

เหมือนๆกัน ให้น ามาร้อยเข้าด้วยกัน และท าให้เกษตรกรได้มองเห็นภาพใหญ่ท่ีเกิดขึ้น ดังนั้น

เชื่อว่าหากเจ้าหน้าท่ีของ ส.ป.ก . สามารถมองเห็นภาพใหญ่  มีข้อมูลและหม่ันพูดคุยกับ

เกษตรกร จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ ซึ่ง ท้ังหมดท้ังหลายท่ีได้เล่ามาคือ การ

ใช้ประโยชน์ท่ีดนิและจะท าอย่างให้อยู่ในท่ีดนิได้อย่างมีความสุข มีอาชีพดีขึ้น 

 การจัดการโซ่อุปทาน  คือ กิจกรรมท่ีคนกลางแต่ละคนภายใต้โซ่อุปทานจัด 

ตัง้แต่ผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภคเป็นผู้ด าเนินการ โดยทุกคร้ังท่ีมีกิจกรรมเพ่ิมขึน้ก็จะมีการสร้าง

คุณค่าเพ่ิมมูลค่า ซึ่งท าได้โดยการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคนกลางหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ภายใตโ้ซ่อุปทาน การจัดการโซ่อุปทานแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กิจกรรมต้นน้ า กิจกรรม

กลางน้ า กิจกรรมปลายน้ า  และการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ การจัดการกิจกรรมท่ี

ผู้ผลิตหรือผู้บริโภคด าเนนิการร่วมกันเพ่ือสร้างมูลค่า โดยการจัดการด าเนินการของคนทีมีสว่น

ร่วม กิ จกรรมต้นน้ า กิจกรรมกลางน้ า กิจกรรมปลายน้ า โดยยกตัว อย่างเค รือข่ายกลุ่ ม

เครือข่ายข้าวหอมมะลิคุณค่า (ข้าวบุญเกิดของสหกรณ์เกษตรวิสัยจ ากัด) 

กิจกรรมต้นน้ า ต้องวิเคราะห์ว่ามีใครท ากิจกรรมสัมพันธ์กับใครและเกิด

ประโยชน์อย่างไร เช่น การท าเร่ืองข้าวตอ้งมี การส่งเสริมการผลิต และมีภาคีจัดการปัจจัยการ

ผลิต ภาคีด้านการเรียนรู้ ต้องมีการออกแบบให้ผู้ เกี่ยวข้องในต้นน้ ามีกิจกรรมท่ีสัมพันธ์กับตัว

เกษตรกร ท้ังการรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าว GAP หรือ อินทรีย์ จัดฝึกอบรมเกษตรกร

ในเร่ืองการจัดท าแผนธุรกิจ ติดตามประสานงานว่าเกษตรกรเข้าใจหรือไม่และเร่ิมส่งเสริมการ

ปลูก/ผลิต ดังนั้น กิจกรรมต้นน้ าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวเนื่ องกับการผลิต : การจัดหาปัจจัยการ

ผลิต การใช้เทคโนโลยีการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ฯลฯ 

 กิจกรรมกลางน้ า  เม่ือเกษตรกรมีการผลิตแล้วก็จะเข้าสู่ กระบวนการ

เชื่อมโยงสินค้าหรือผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือไปสู่ตลาดซึ่งต้องอาศัยพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น 

ภาคีรวบรวมสินค้า ภาคีพัฒนาระบบโลจิสตกิส์ ภาคีกองทุนภาคีพัฒนาผลิตภัณฑ์ (การแปร

รูป การบรรจุหีบห่อ) ภาคีพัฒนาระบบสารสนเทศการตลาด ดังนัน้ กิจกรรมกลางน้ า ได้แก่ การ

แปรรูป การเก็บสินค้าในคลังสินค้า การสร้างแบรนด ์ บรรจุหีบห่อ 

กิจกรรมปลายน้ า  เครือข่ายตอ้ง มีข้อมูลท่ีถ่ายเทแลกเปลี่ยนร่วมกัน ไม่มีใคร

หลอกใครได้ ตัวอย่างภาคี เช่น ร้าน  Farmer shop ภาคีเอกชน ภาคีศูนย์กระจาย/การขนส่ง

กระจายสินค้า ภาคีการสร้างแบรนด์  ภาคีขบวนการสหกรณ์ กิจกรรมปลายน้ า ได้แก่ การ

กระจายสินค้าตามช่องทางการตลาดตา่งๆ ผ่านพันธมิตรธุรกิจ 

ปัจจัยท่ีจะท าให้โซ่อุปทานส าเร็จคือ  

1.ทุกคนตอ้งมีความสัมพันธ์กันมากกว่าการซื้อมาขายไป คนซือ้มาเจอกับ

คนขายไม่ได้ถอืว่าเป็นภาคีกัน เพราะภาคีคือตอ้งเป็นระดับ Strategic partners 
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2.ตอ้งมีข้อมูลข่าวสารท่ีถ่ายเทเท่ากัน ไม่มีใครหลอกใครได้  

3.ผลิตภัณฑ์ต้องมีมาตรฐานเดียวกันและคุยกันรู้เร่ือง 

4.ความรู้และนวัตกรรมตอ้งใช้เพ่ือลดตน้ทุน; ตอ้งรู้ผู้บริโภคเพราะนวัตกรรมก็

สามารถลอกเลียนแบบกันได้ 

Coach ตอ้งเป็นผู้ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้แก่เกษตรกร ซึ่งตัว Coach เองก็ต้องเรียนรู้

เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยง และความเชื่อมโยงของกิจกรรมต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า  ซึ่ง

เจ้าหน้าท่ีจะต้องมีปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องกับเกษตรกรท่ีจะเข้าไป

ช่วยเหลอื และตอ้งอาศัยพันธมิตรธุรกิจท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรต้นแบบ 

ฯลฯ ให้เหมาะสมกับภูมิสังคม ตน้ทุนท่ีเขามีและชีวิตความเป็นอยู่ของเขา 

จากนั้นได้มีการให้กรอกข้อมูลโดยให้ความส าคัญจากมากไปหานอ้ย (3, 2, 1) 

ตามความเกี่ยวข้อง หากเจ้าหนา้ท่ีต้องลงไปส่งเสริมการผลิต การแปรรูปและการตลาด การ

ประเมินสถานการณ์ของกลุ่ม/ 

ปัจจัย การผลิต การแปร

รูป 

การตลาด คะแนน

รวม 

ท่ีดนิ     

น้ า     

สภาพดิน     

ปุ๋ย     

สารเคมี     

น้ ามันเคร่ือง     

เงินทุน     

เมล็ดพันธ์ุ     

แรงงาน     

ฐานข้อมูล     

การวางแผน     

ความรู้/เทคโนโลยีการผลิต     

ความรู้/เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว     

เทคโนโลยีโรงสี     

ส าหรับตัวแปรตา่งๆท่ีจะเอามาเขียนในกลยุทธ์น้ันจะขึ้นอยู่กับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีท่ีจะใช้ด้วย จึงตอ้งรวบรวมข้อมูลท่ีมีรายละเอียดชัดเจน หากมีการให้คะแนนท่ี

ค่อนข้างสูงในแตเ่ร่ืองของการเข้าไปส่งเสริม  
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จากนั้นเป็นการระดมความคิดถึงสิ่งท่ีเจ้าหน้าท่ีได้รับระหว่างการฝึกอบรมใน

ภาคบ่ายคือ ซึ่งสิ่งท่ีได้รับคือ ได้เห็นตัวอย่างตน้แบบกลุ่ม สหกรณ์ และ ภาคีเครือข่ายท่ีประสบ

ความส าเร็จ ท าให้เจ้าหนา้ท่ีเกิดแรงบันดาลใจในการท างานส่งเสริมในพ้ืนท่ีของเจ้าหน้าท่ีเอง ท่ี

ต้องเน้นการท างานเชิงรุกให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ขององค์กร การเข้าพ้ืนท่ีไปคุยกับ

เกษตรกร การให้ข้อมูลท่ีถูกต้องอย่างสม่ าเสมอโดยการท าปฏิทินปฏิทินปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างค

วาเข้าใจให้กับทุกฝ่าย ให้เกษตรกรคิดเก่ง ท าเป็น เห็นอนาคต การท าให้ทราบบทบาทหน้าท่ี

ของตนเองในการ Coaching เกษตรกร ท้ังในส่วนของการจัดแผนธุรกิจ และ การจัดการโซ่

อุปทานท้ังส่วนต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า การหาภาคีเครือข่ายและการท างาน ร่วมกับ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การสร้างเครือข่าย ท่ีเป็นท้ังกลุ่มเครือข่ายด้านการเงินและเครือข่าย

พันธมิตรท่ีจะท าให้เรามีเครือข่ายท่ีกว้างขึน้ สิ่งท่ีถือว่ายากส าหรับเจ้าหน้าท่ีคือ การท า SWOT 

Matrix  

ในการฝึกอบรมคร้ังท่ี 6 - 7 นี้ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เดินทางไปศึกษาดู

งาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ข้าวคุณธรรม จังหวัดยโสธร และ บริษัทจ ากัด บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง 

สาขาศรีสะเกษ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้ถอดบทเรียนการศกึษาดูงานตามเอกสาร

แนบ 

 

.............................            ................................ 

ผู้บันทึกรายงาน                                             ผู้ตรวจรายงาน 
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ถอดบทเรียน 

การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ข้าวคุณธรรม จังหวัดยโสธร และ 

บริษัทจ ากัด บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง สาขาศรีสะเกษ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

ระหว่างวันท่ี 24 – 27 กันยายน 2557 

กลุ่มข้าว

คุณธรรม 
ส่ิงท่ีได้รับ/เรียนรู้ แง่คิดท่ีได้รับ การวเิคราะห์ด้วย SWOT  

 1.การจัดห่วงโซ่

อุปทาน 

- การสร้างเครือข่าย 

- นวัตกรรม

การตลาด 

- การแปรรูป 

- การผลิตอินทรีย์ 

- ส ารวจตลาด/วาง

แผนการผลิต 

- มีตลาดล่วงหนา้ 

- สร้างมูลค่าเพ่ิม

สินค้า (150สายพันธ์ุ) 

- ตลาดอริยะ 

- จากนาถึงหนา้บ้าน 

- แผนการผลิต

การตลาด 

2.หลักการพ่ึงพา

ตนเอง 

- หลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 3 ห่วง 2 

เงื่อนไข 

- การท าปุ๋ยพ่ึงพา

ตนเองด้านเมล็ดพันธ์ุ 

-การท าปุ๋ยอินทรีย์ 

-การท าเกษตรย่ังยืน 

-ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ควรน าไปปฏิบัติ 

-หลักการพ่ึงพาตนเอง 

-แนวคิดสูค่วามย่ังยืน 

อาหารปลอดสารพิษ 

ความอุดมสมบูรณ์ของ

ดิน 

ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

การลดตน้ทุนการ

ผลิต 

-การท าธุรกิจเพ่ือสังคม 

-มีการวิเคราะห์

สถานการณ์ชุมชน 

-การปลูกข้าวตามorder 

-การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 

 แปรรูป 

 การสร้าง

มาตรฐาน 

 สร้างนวัตกรรม 

-น าวิกฤตให้เป็นโอกาส 

 ข้าว 150 สาย

พันธ์ุ 

 ข้าวสามพญา

อินทรีย์ 

 ตลาดอริยะ 

-เอาศาสนามาใช้ในกลุ่ม 

-ปรับวิถีการบริโภค 

จุดแข็ง 

ศลี 5 คุณธรรม น ามาปฏิบัติ 

แหล่งหล่อหลอมความ

ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

สุจริต พ่ึงพาตนเอง เก็บ

เมล็ดพันธ์ุ 

ตลาดรองรับแนน่อน 

มีสวัสดิการกลุ่ม 

มีการบริหารกลุ่มเข้มแข็ง 

มีมาตรฐาน 

การวิเคาระห์ตลาด 

การสร้างนวัตกรรมใหม่

ผลิตภัณฑ์ แปรรูป  model มี

งานวิจัย 

ผู้น ากลุ่มมีความรู้และเป็น

คนรุ่นใหม่เข้มแข็ง 

มีผู้น าทางศาสนาเป็นจุด

ศูนย์รวมในการบริหาร

จัดการ 

มีอุดมการณ์,มีความ

ภาคภูมิใจในความเป็น

ชาวนา(อาชีพแห่งบุญ) 

มีสื่อ วิทยุชุมชน/ไทยพีบีเอส 

มีเครือข่าย อโศก,NGO,TV

บูรพา,GO,สหภาพ ,คนจน

เมือง 
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-วิถีชุมชน:สุขภาพ

ของตนเอง ผู้อื่น;  

และสิง่แวดล้อม 

-การพัฒนาดิน 

3.การบริหารจัดการ

กลุ่ม 

-ยึดถอืศลี 5 

-ตอ้งมีความรู้คู่

คุณธรรม 

-ใช้หลักธรรมมาภิ

บาล 

-มีการตรวจสอบ

อย่างมีระบบ 

-การสังเคราะห์

ตนเอง 

การกระจายสินค้า 

-การประชาสัมพันธ์  

ทันตอ่สถานการณ์,   

สินค้า,  ธรรมมะคติ

ธรรมกลุ่ม “ข่อยสิ

เฮ็ดนาไปน า ปฏิบัติ

ธรรมไปด้วย” , ศลี 5 

ภูมิปัญญาชาวบ้าน  

เพ่ิมมูลค่ามาตรฐาน

สินค้า ifoamorgranic

ตรวจระบบภายใน

กลุ่ม 

4.การสร้างความ

ม่ันคงทางอาหาร 

-ธนาคารพันธ์ุข้าว 

150 สายพันธ์ุ 

 

-ท าดินให้อุดมสมบูรณ์ 

-ท านาตอ้งได้นา(สุขกาย

สุขใจ) 

-ย่ิงให้ย่ิงได้ 

-ความซื่อสัตย์ ความ

เสียสละ การช่วยเหลอื

ผู้อื่น 

-ภูมิคุ้มกัน การปลูก

พืชผลผสมผสาน  ไม้ยืน

ตน้ 

-บูรณาการร่วม สถาบัน

ทางสังคม 

-หลักคิด ประยุกต์กับ

พ้ืนท่ี  

 

 

 

ไม่ควรน าไปปฏิบัติ 

-ไม่เปิดกว้างตอ่

หนว่ยงานของรัฐ 

 

 

ใช้เทคโนโลยี 

จุดอ่อน 

ความช านาญของคณะ/ทีม

ส่งเสริมใหม่ ไม่พร้อม 

มาตรฐานกลุ่มสูง  

(มาตรฐานข้าวอินทรีย์/

มาตรฐานธรรมมะ) 

ขาดผู้สบืทอดอาชีพชาวนา 

ยังมีภาระหนี้สนิกับ ธ.ก.ส. 

 

 

 

 

 

โอกาส 

ตลาดมีความสนใจเร่ือง

คุณภาพ 

เกษตรกรสนใจเพ่ิมขึน้ 

มีพันธมิตรทางการค้า 

มีหนว่ยงานราชการเข้ามา

สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด 

ความนา่เชื่อถือ ในเร่ือง

มาตรฐาน ifoamEu/งานวิจัย 

สกว. 

อุปสรรค 

การกีดกันทางการค้าของ

ภายนอก(คปก.) ค่าใช้จ่าย

ขอรับรองมาตรฐาน(ของ

กลุ่ม) 

ระบบทุนนยิมไม่เอือ้ตอ่แนว

ทางการด าเนนิงานของกลุ่ม 

นโยบายของรัฐไม่เอือ้ตอ่การ
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ผลิตของกลุ่มท าให้สมาชิก

เข้าร่วมนอ้ย 

กลไกการตลาด ราคาสินค้า 

พฤติกรรมของผู้บริโภค 

 

 

 

 

บจก.โรงสี

บางซื่อโรงสี

ไฟ สาขาศรี

สะเกษ 

ส่ิงท่ีได้รับ/เรียนรู้ แง่คิดท่ีได้รับ การวเิคราะห์ด้วย SWOT  

 -การบริหารจัดการ

ของโรงสีข้าวท้ังระบบ 

-หลักการท างาน 

ยอมรับฟังความ

คิดเห็นของทุกฝ่าย 

-แนวคิดการท างาน 

ความซื่อสัตย์ 

-ระบบการบริหารคน 

-ห่วงโซ่อุปทานระบบ

บริหารโครงการ 

-งานท่ีมีคุณภาพมา

จากพนักงานท่ีมี

ความสุขและคุณภาพ

โดยมีการอบรม

พนักงานและท าแปลง

ทดลอง 

-การใช้เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมการใช้

เคร่ืองจักรกลทาง

การเกษตรเพ่ือ

ส่ิงท่ีน าไปใช้ 

-แนวทางการพัฒนา 

 การพัฒนาตนเอง

องค์กร เกษตรกร 

 การปรับเปลี่ยน

วิธีการผลิตจากนาหว่าน

เป็นนาหยอด 

-ความไว้ไจ จริงใจ ความ

ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและ

เกษตรกร 

-การให้ความใส่ใจความ

ส าคัญกับทุกส่วนงานท่ี

เกี่ยวข้อง/ท างานท่ีมี

คุณภาพอย่างสม่ าเสมอ 

-การส่งเสริมบุคลากร/

เกษตรกร 

-การปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์ปัจจุบัน 

-การท ามาตรฐาน

ผลผลิต/การสร้าง

จุดเด่น 

-บุคลากรภายในมีคุณภาพ 

มีกิจกรรม CSR 

-การบริหารจัดการโซ่

อุปทานแบบครบวงจร 

-การสร้างฐานการผลิตท่ี

เข้มแข็งให้ความส าคัญกับ

เกษตรกร ผู้ผลิต สนับสนุน

ปัจจัยการผลิต 

-การพัฒนาองค์กร 

-การสร้าง/รักษามาตรฐาน 

-การผลิตท่ีมีคุณภาพ มี

มาตรฐาน 

-ผู้บริหาร/พนักงานเข้มแข็ง

และใส่ใจตอ่เกษตรกร 

-การมีสว่นรวมท างาน

ร่วมกับชุมชน 

-การค้าท่ีเป็นธรรมตอ่

ชาวนาผู้ผลิตและความ

ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค 
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ทดแทนแรงงาน 

-การท ามาตรฐานให้

เหมาะสมกับความ

ตอ้งการของลูกค้า 

-การแก้ปัญหาเมล็ด

พันธ์ุข้าวให้มี

คุณภาพ/ปรับปรุง

คุณภาพข้าวจากต้น

ทาง(การท าพันธ์ุข้าว) 

-การสร้างเครือข่าย 

พันธมิตร 

-การพัฒนา

มาตรฐาน  สร้าง

มาตรฐานท่ีสูงกว่า

กระทรวงพานชิย์

ก าหนด 

-การช่วยเหลอืกัน

ระหว่างบริษัทกับ

เกษตรกร 

-ให้ความส าคัญกับ

ตน้น้ า 

-ส่งเสริมให้เกษตรกร

ผลิตเมล็ดพันธ์ุ 

-แหล่งทุน /

สิ่งแวดล้อม 

สรุป 1.การบริหาร

จัดการบริษัท/การ

ผลิต 

2.การสร้างมาตรฐาน 

3.การปรับแนวคิด

ของบริษัทตาม

สถานการณ์ 

มาตรฐานให้เกษตรกร/

คุณภาพสินค้า 

-การคัดพันธ์ุพืชเองและ

การอนุรักษ์พันธ์ุเอง 

-การก าหนดมาตรฐาน

การผลิต 

-การสร้างเครือข่ายกับ

เกษตรกร/เชื่อมโยง 

ประสาน บริษัทในพ้ืนท่ีให้

มาท างานกับเกษตรกร

เพ่ือประโยชน์ในการ

พัฒนา 

-การศกึษาค้นคว้าข้อมูล 

เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 

-การลงมือปฏิบัตเิอง

เพ่ือให้มีข้อมูลท างาน 

-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วิธีการ 

-การตดิตามการพัฒนา

อย่างตอ่เนื่อง 

-การตดิตามสถานการณ์

ด้านการเกษตรท้ังในและ

ตา่งประเทศ 

-การปลูกจิตส านกึว่า

อาชีพ “ชาวนา” ไม่ใช่

อาชีพต่ าตอ้ย เพ่ือให้

เกษตรกรตะหนัก มีความ

ภาคภูมิใจในอาชีพ

เกษตรกรเพ่ือแลกเปลี่ยน

ทัศนคติ 

สรุป  1.การสร้าง

เครือข่าย/เชื่อมโยง

-การปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์ปัจจุบัน 

-มีตลาดแนน่อน 

-ส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนท่ี

ซึ่งสามารถควบคุมได้ 

โอกาส 

-เนน้พัฒนาเมล็ดพันธ์ุ เพ่ือ

คุณภาพของผลผลิต 

-มีแหล่งวัตถุดิบใกล้ๆ 

-การเปลี่ยนแปลงด้วยการ

ปลูกจิตส านกึของพนักงาน

ในการส่งเสริมเกษตรกร 

-สามารถขยายธุรกิจ

ตอ่เนื่องไปได้อีก/ตลาด

ตา่งประเทศ 

-เครือข่ายการตลาด มี

เครือข่ายท่ีเป็นแหล่งผลิต 

-พนักงานมีความเข้าใจใน

เป้าหมายขององค์กร 

-ความทันสมัยของ

เคร่ืองจักร 

-มีรากฐานท่ีดี 

สรุป จุดเด่น 

1.การสร้างมาตรฐานการ

ผลิต 

2.การสร้างเครือข่าย

เกษตรกร 

3.การพัฒนาองค์กร/

พนักงาน/บริหารบุคลากร 

4.การท างานร่วมกับชุมชน 

CSR 

โอกาส 
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4.การสร้างเครือข่าย

และส่งเสริมท างาน

ร่วมกับเกษตรกร 

5.การส่งเสริม/พัฒนา

พนักงาน 

 

หนว่ยงานในพ้ืนท่ี 

2.การส่งเสริมเกษตร/

บุคคลากร/เจ้าหนา้ท่ี 

3.การสร้างมาตรฐาน/

รักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์/

ผลผลิต 

4.กระบวนการท านา/การ

ผลิต 

5.การสร้างความ

ตระหนักให้เกษตรกร/

คุณธรรมจริยธรรม 

6.การปรับตัวตอ่การ

เปลี่ยนแปลง 

1.การผลิตเมล็ดพันธ์ุ 

2.การปรับตัวทางธุรกิจ/การ

สร้างแรงจูงใจทางตลาด 

3.พ้ืนท่ีต้ังของบริษัท 
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บันทึกสรุปรายงาน 

งานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ท่ีคุณค่าแห่งปี 2557 

และการเสวนาวชิาการ “การเรียนรู้สู่การปฏิรูปการสหกรณ์ไทยท่ีมีสมรรถนะสูง” 

วันท่ี 17 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ช้ัน 1 อาคารสารนเิทศ 50 ปี มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บางเขน 

............................................................................. 

 

เวทีเสวนาวิชาการ ในหัวข้อเร่ือง “การเรียนรู้สูก่ารปฏิรูปการสหกรณ์ไทยท่ีมีสมรรถนะสูง” 

คุณเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ  ได้กล่าวว่า หัวใจส าคัญของการปฏิรูประบบสหกรณ์ 

1.การสร้างคน  มีใครบ้างท่ีเกี่ยวข้อง 

- จ านวนสมาชิกของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกร พ่อค้า ข้าราชการ สหกรณ์

บริการ  ดูว่าสมาชิกเข้าใจสิทธิและหนา้ท่ีของการเป็นสมาชิกของสหกรณ์จริงหรือเปล่า เข้าใจ

ว่าสหกรณ์ต้ังมาเพ่ือใคร สหกรณ์เป็นของใคร 

- กระบวนการสหกรณ์ เราท าภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์มีหนว่ยงานองค์กรภาครัฐ กรม

ส่งเสริมสหกรณ์ ท าอย่างไรจะสร้างคน สร้างข้าราชการ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการสหกรณ์

เป็นข้าราชการท่ีรักสหกรณ์ 

- ปรับท่ีระบบการค้า พ่อค้า นักธุรกิจ ท าอย่างไรจะสร้างพ่อค้าท่ีมีจิตส านึกท่ีจะท า

การค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ 

- นักวิชาการ งานวิจัย เข้ามาเสริมความรู้ 

2.ระบบการจัดการ เสริมระบบ ท่ีมีความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง 

3.ปรับโครงสร้าง กระจายอ านาจไปสู่ พ้ืนท่ีให้มากขึน้   

4.หนุนนวัตกรรมให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

สิ่งส าคัญคือ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเร่ืองของการสร้างคน สร้างสมาชิก

สหกรณ์ สร้างระบบ ประเมินผลข้าราชการใหม่ ดึงส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วมของสหกรณ์

อย่างจริงจัง และพ่อค้า นักวิชาการมาช่วยเสริมการสร้างความรู้และความรัก เอือ้เฟ้ือตอ่ กันใน

การขับเคลื่อน   ส าหรับการปฏิรูปเร่ิมตนจากตัวเองก่อน ท าให้ดี  แล้วท าร่วมกั นเป็นภาคี

เครือข่าย และค าขอเม่ือตอ้งการเสริมสิ่งใด 

ดร.สีลาภรณ์บัวสาย  ได้กล่าวว่า หัวใจส าคัญของสหกรณ์คือ การเร่ิมต้นจาก

ชุมชนท่ีมีความเข้มแข็ง “สหกรณ์” เป็นโครงสร้างแบบธุรกิจอันเดียวท่ีดีท่ีสุด เกิดจากรากฐาน
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การรวมกัน ช่วยเหลอืกัน กระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  มองเห็นความส าคัญของคน 

สิ่งแวดล้อม ความสามัคคี เอือ้เฟ้ือซึ่งกันอย่างย่ังยืน 

สมรรถนะสูง คือ การมีทักษะและการจัดการ รวมถึงการมีระบบคิด คิดเป็น

ระบบมองเห็นองค์ประกอบท้ังหมด ซึ่งคนท่ีมีประสบการณ์ชีวิตคือคนท่ีมีจินตนาการ ส่วนใหญ่

จะเป็นคนท่ีประสบความส าเร็จ โดยน าไปสร้างทักษะการจัดการให้เป็นบันไดทางเดินต่อไป 

หัวใจส าคัญอยู่ท่ีการเรียนรู้ เกิดจากการคิด คิดต่อจากการรับฟัง รับข้อมูล 

กระบวนการคิด คือการตัง้ค าถามท่ีถูกตอ้งรวมถึงตอ้งมีจิตนาการ มองเห็นต่อ

ว่าท าอย่างไรจะส าเร็จ มองเห็นสิ่งท่ีต้องการเป็นอย่างไร โดยสาวผลไปหาเหตุ ส าหรับการ

ปฏิรูปเร่ิมจากตัวเราก่อน เปรียบเทียบได้จากในมือเรามีจ๊ิกซอร์ชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งท่ีส าคัญท่ีสุด 

คือการเรียนรู้ของเรา ของเพ่ือนเรา ถ้าเราไม่ขยับคนอื่นก็ไปตอ่ไม่ได้เพราะภาพวางไว้แล้ว 

สิ่งท่ียืนยันว่า การเรียนรู้เพ่ือเปลี่ยนจินตนาการไม่ได้ง่าย ถ้าคุณท าแล้วแล้ว

ลูกหลานไม่ได้สานตอ่แสดงว่ายังไม่ส าเร็จ 

ฐานการผลิตคือฐานของสหกรณ์ของกลุ่มสหกรณ์ท่ีมีวินัย มีความเชื่อม่ัน 

ความไว้วางใจกัน ว่าจะผลิตของท่ีมีคุณภาพ เราขาดแค่การจัดการ ดังนั้นจึงเป็นจุดส าคัญมาก

ท่ีจะท าเร่ืองการปฏิรูปสหกรณ์ท่ีให้มีสมรรถนะสูง การเรียนรู้จึงเป็นหัวใจท่ีส าคัญซึ่งอยู่ในมือ

ของท่านนัน้เอง 

คุณวิชัย ประกอบทรัพย์  ท าให้เห็นรูปธรรมจากพื้นท่ีจริง ว่าท่ีจริงแล้วไม่ใช่

สิ่งท่ีเป็นอุดมคติท้ังหมด การท่ีจะท าจุดนัน้ได้จะตอ้งท าอะไรหลายๆอย่างเสริมให้เป็นสมรรถนะ

ท่ีสูงของสหกรณ์ และการท่ีสมาชิกของสหกรณ์หวังท่ีจะมากู้เงินอย่างเดียว หวังใช้สิทธิอย่าง

เดียวแตไ่ม่สามารถตอบโจทย์ของการพัฒนาความเข้มแข็งของรากฐานได้ 

คุณอรุษนวราช ได้พูดถึงว่าสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจคือ “ความเชื่อ” 

โดยเชื่อ ว่า  เกษตรอินทรีย์คือทางออกทางเดี ยวของ เกษตรกร และความ รู้ท่ีหาได้ จาก

มหาวิทยาลัยหรือการศกึษาดูงานมีเพียงคร่ึงเดียวแตส่ิ่งท่ีได้อีกมาจาการท่ีเราลงมือท าจริง  

 และยังมองว่าสหกรณ์คือภาคีธุรกิจเราในการขับเคลื่อนซึ่งเป็นธุรกิจในการ

เชื่อมธุรกิจกับตัวเกษตรกรบนพ้ืนฐานของเกษตรอินทรีย์ 

คุณปริญญา เพ็งสมบัติ ได้กล่าวถึง การพัฒนาสหกรณ์ท่ีผ่านมาตัง้แต่แรก

จากสหกรณ์มหาทุนเปลี่ยนมาเป็นสหกรณ์เอนกประสงค์ จากประเภทสหกรณ์ 6 ประเภทมา

เป็น 7 ประเภท โดยใช้แนวนโยบายในการส่งเสริมตั้งแต่การพัฒนาคน คนมีความรู้ ความเข้าใจ

ในการพัฒนาสหกรณ์ พัฒนาความสามารถในการจัดการและส่งเสริมในเร่ืองของการให้สินเชื่อ 

พัฒนาการตอ่สมาชิก ให้สมาชิกสร้างรายได้และวิวัฒนาการการเชื่อมโยงความคิดเข้าด้วยกัน 

ส่งเสริมการตลาดและการสร้างเครือข่าย 
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 แนวทางการพัฒนาแผนแรกเนน้ให้สหกรณ์ช่วยเหลือตัวเอง ยึดม่ันในคุณค่า

ของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง มุ่งม่ันพัฒนาคน พัฒนาคุณภาพสหกรณ์ให้มีความสามารถใน

การจัดการ รวมท้ังการพัฒนาสนับสนุนในดา้นกฎหมายตา่งๆ 

 แผนสองท่านอ.จุฑาทิพย์ มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างแผนขึน้มา โดยมุ่งให้

สหกรณ์มีคุณค่าเพ่ือน าพาให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข เพ่ือให้สหกรณ์ตอบสนองความตอ้งการของ

สมาชิกได้อย่างแท้จริง ในส่วนการพัฒนาโดยสร้างความศรัทธาและความเชื่อม่ันมีการพัฒนา

ผู้น า พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการสหกรณ์รวมท้ังสร้างความร่วมมือภายใต้ห่วงโซ่

คุณค่า 

 แผนสามมุ่งให้สหกรณ์ เป็นคนหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

สมาชิกซึ่งการด าเนินการนั้นตอ่เนื่องจากแผนท่ีสอง ซึ่งทางเราและภาคราชการได้ตระหนักไว้

ว่าสหกรณ์เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา เราได้มีการผลักดันให้มีการปรับวาระแห่งชาตดิ้าน

สหกรณ์ขึ้นมา โดยแผนจะมุ่งให้ประชาชนในภาครับรู้ เข้าใจด้านสหกรณ์พร้อมน าไปใช้ในวิถี

ชีวิตและการด าเนินงานแท้จริงตอ่เนื่อง เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศ โดยวาระ

แห่งชาตมีิยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ 

1.การเรียนรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนให้รู้และเข้าใจในคุณค่าและ

หลักการทิศทางของสหกรณ์ ประโยชน์และสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ไปใช้ โดยท่ีมุ่งท้ังในภาคการศึกษา

รวมถึงกระทรวงศกึษาให้มีหลักสูตรสหกรณ์ในโรงเรียน ส่วนนอกภาคการศกึษาคือในองค์การ

ส่วนท้องถิ่นหรือกลุ่มตา่งๆท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่จ าเป็นต้องจดทะเบียนกับสหกรณ์ 

แตเ่ราเรียนรู้เพ่ือท่ีจะให้สหกรณ์รู้หลักการ วิธี ในการพ่ึงตนเองและช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน 

2.เม่ือทางประชาชนรับรู้ เข้าใจ สหกรณ์แล้วเรามุ่งท่ีจะให้ประชาชนและองค์กร

ต่างๆน าวิธีการไปใช้โดยไม่จ าเป็นต้อ งจดทะเบียนกับสหกรณ์และการด าเนิ นงานไปใช้ใน

สหกรณ์แห่งเดียวนั้นไม่ได้ต้องมีการร่วมมือจากท้ังทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศกึษา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตา่งๆน าความรู้ วิธีสหกรณ์ไปปรับใช้ในกลุ่มได้ 

3.เป็นการเชื่อโยงเครือข่ายของผู้ ท่ีน าหลักคิดของสหกรณ์ไปใช้ในกลุ่มของ

สหกรณ์ เป็นการขายสินค้าปลอดสารพิษเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยง โดยมุ่งเน้นจะพัฒนา

สินค้าของกลุ่มต่างๆในสหกรณ์หรือนอกภาคสหกรณ์ พัฒนาด้านการตลาด มีการเชื่อมโยง

ด้านการตลาด การเงินเข้าด้วยกัน โดยเรามองว่ามีการเชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือท่ีจะให้สหกรณ์มี

ความเข้มแข็งได้ 

4.เรามุ่งเน้นท่ีจะสร้างสหกรณ์ท่ีมีความเข้มแข็งขึ้นมา ซึ่งต้องมีความเข้มแข็ง

ภายในก่อนจะต้องด าเนนิการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยสหกรณ์จะต้องมีธรรมมาธิบาล มี

การควบคุมภายในท่ีดี มีการบริหารความเสี่ยง เพราะฉะนัน้สิ่งท่ีส าคัญท่ีท าให้สหกรณ์เข้มแข็ง 

คือ การด าเนินงานท่ีโปร่งใสสามารถท่ีจะพ่ึงตนเองได้ในแง่ของการบริหารงาน และเพ่ิมทักษะ
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ในด้านการจัดการ เพ่ือท่ีจะให้สหกรณ์ตอบสนองความต้องการขอสมาชิกได้ และสิ่งส าคัญอีก

ประการคือต้องมีความรัก ความศรัทธาทางสหกรณ์ดว้ย  

 จากสถิติท่ีมีส่วนรวมของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นการฝากเงิน 39% และสูงท่ีสุด

เป็นการกู้เงิน 43% แตใ่นเร่ืองท่ีเป็นท่ีหนักจริงของสหกรณ์การจัดสินค้าจ าหนา่ย ในเร่ืองของ

การรวบรวมผลผลิตไปขายมีส่วนร่วมนอ้ยมากแค่ 36% 

 ถ้าเราผลักดันสหกรณ์สร้างการมีส่วนร่วมในสมาชิกได้ จะตอบโจทย์ในการ

แก้ไขปัญหาของสมาชิกโดยวิธีการสหกรณ์ แต่สุดท้ายเราละเลยเร่ืองของการบริหารสหกรณ์ 

บางสหกรณ์มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ละเลยสมาชิก ควรมุ่งเน้นให้สหกรณ์ด าเนินตามหลัก

สหกรณ์อย่างแท้จริงไม่จ าเป็นตอ้งแสวงหาก าไร 

5.การปฏิรูปทุกภาคส่วน จะต้องท าให้สหกรณ์สามารถด าเนนิการโดยปราศจาก

อุปสรรคต่างๆ ซึ่ง มุ่งเน้นให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางโดยให้เจ้าหนา้ท่ีส่งเสริมของเราเข้าไปคลุก

คลี ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกันวางแผนต่างๆแล้วเอาข้อ มูลมาว างแผนร่วมกัน จากนั้นมา

เตรียมการก่อนท่ีจะเข้าไปส่งเสริม กรณีส ารวจแนวทาง ระบบวิธีการ หาความรู้เตรียมความ

พร้อมของเจ้าหนา้ท่ีไม่ว่าจะเป็นความรู้ท่ีด้านเราวิเคราะห์มา โดยใช้หลักวิธีการรวมท้ังแนว

ทางการพัฒนาตา่งๆ แล้วมาวางแผนว่าสัปดาห์นี้สหกรณ์แห่งนี้มีแนวทางการพัฒนาอย่างไร มี

การวางแผนเข้าไปท างานกับสหกรณ์แต่ละช่วงแต่ละสัปดาห์ เม่ือวางแผนเสร็จแล้วก็เข้าไปใน

สหกรณ์โดนใช้วิธีต่างๆ โดยเข้าไปส่งสริมสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม กลับมาประเมินผลว่ามีข้อดี

ข้อเสียอย่างไร ท าเป็นวงจร 

 เพราะฉะนั้นจะท าให้ได้รับการแก้ไขปัญหาตรงจุดกันสหกรณ์และถ้าระบบนี้

คาดว่าเราด าเนนิการอย่างตอ่เนื่อง จะท าให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง 

 ส่วนสหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องมี 10% คิดจาก 8,000 สหกรณ์เป็นข้อบกพร่องจา

การเงินการบัญชี 714 แห่ง เราจะต้องเข้าไปรวมกับสหกรณ์เหล่านี้เพ่ือท่ีจะแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาสหกรณ์ให้มีสมรรถนะท่ีสูงให้ได้ 

คุณณาตยา แวววีรคุปต์  ได้สรุปสั้นๆว่า เร่ืองของสหกรณ์สะท้อนความเป็น

ประชาธิปไตยคนไทยอย่างมาก สหกรณ์สามารถท่ีจะมีส่วนร่วมในสังคมของประชาธิปไตยได้ 

เป็นเคร่ืองมือท่ีจะพัฒนาประชาธิปไตยในระดับชุมชน สังคม ย่อยๆลงไป เพ่ือท่ีจะเป็นพ้ืนท่ีใน

การออกแบบ ชีวิตความเป็นอยู่ จินตนาการ ของผู้คนในสังคมนัน้และยังเป็นผู้ ท่ีสามารถพึ่งพา

ตนเองได้ โดยไม่ต้องรอคอยประเภทนิยมใดๆ ท่ีจะสามารถคาดหวังได้ 

 การเรียนรู้ท่ีมีอยู่ไปสู่การพัฒนาปฏิรูปสหกรณ์ท่ีมีสมรรถนะสูงได้อย่างไร คิด

ว่าสมรรถนะสูงท่ีกระจายออกมาอย่างกว้างขว้าง ครอบคลุมไม่ใช่เฉพาะ 7,000 สหกรณ์ โดย

จดทะเบียนแต่หมายถึงสหกรณ์ท่ีมีอยู่รวมกับคนไทยด้วย จะสามารถเป็นสิ่งท่ีตอบโจทย์ในเวลา

ท่ีเราอ่อนแอในตอนนี้ได้อย่างไร 
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 ประเด็นการเสวนาภาคบ่าย เวทีอภิปราย“การเรียนรู้สู่การปฏิรูปการสหกรณ์

ไทยท่ีมีสมรรถนะสูง” 

1.ปัญหาและข้อจ ากัด ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้านสหกรณ์มีอะไรบ้าง ท่ีตอ้ง

เร่งแก้ไข 

2.ระบบการเรียนรู้การมีโครงสร้างและองค์ประกอบอย่างไร จึงจะสามารถ

เข้าถึงคนในสังคมในการสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองคุณค่าและหลักสหกรณ์ เพ่ือน าไปใช้ใน

การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขถ้วนหน้า 

3.ตัวแบบ และแนวปฏิบัติท่ีดขีองระบบการเรียนรู้ท่ีสามารถยกระดับสมรรถนะ

ของสหกรณ์ ไปสู่การเป็นองค์การพ่ึงพาตนเอง มีความสามารถในการท าหนา้ท่ีเป็นกลไกการ

แก้ปัญหาการประกอบอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชนและเป็นผู้น า

ในแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

  กระบวนการสหกรณ์ประกอบด้ว ยตัว สหกรณ์ ทุกอ ย่างในระบบของเรา 

สหกรณ์ท่ีเข้มแข็งและเป็นสหกรณ์ท่ีแท้จริง ตอ้งร่วมทุกกระบวนการในประเภทของสหกรณ์ 

สหกรณ์มีหลายรูปแบบ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตอ้งรักษาในรูปแบบของเงิน เช่น สินเชื่อ การ

ออม ไม่เหมาะท่ีจะเป็นธุรกิ จการขาย เพราะธุรกิจการขาย จะอ ยู่ใน รูปแบบของสหกรณ์

การเกษตร สหกรณ์การตลาด รวยรวมผลผลิตแปรรูปและจ าหนา่ย สหกรณ์การซื้อ เป็นการ

จัดหาวัสดุ วัตถุดิบปัจจัยการผลิตตา่งๆ 

  สร้างคนให้เข้มแข็งมากว่า ยึดการช่วยเหลือแบ่งปันกัน เรียนรู้ร่วมกัน ยืนยัน

อุดมการณ์  การบริหารจัดการของสหกรณ์มาจากการมองเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ท่ีตัวของ

เกษตรกร 

-ปัญหาท่ีเกิดคือ คนสหกรณ์มองแต่ปัญหาท่ีเกิด มองเห็นแตปั่ญหาไม่ได้มอง

ท่ีตนเอง 

-สหกรณ์ต้องท าให้ได้ ตอ้งรวมกัน มีประโยชน์ตอ่สังคมส่วนรวมโดยรอบ 

-นโยบายของรัฐ ยังไม่ใช้ความส าคัญเร่ืองสหกรณ์ 

-ควรแยกประโยชน์สว่นตัวกับส่วนรวม 

-องค์กรกลางของสหกรณ์ไทยควรท าหนา้ท่ีเป็นกระทรวงพาณิชย์ 

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ให้ชุมชนเห็นความส าคัญ 

ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โดยท าควบคู่กัน ผ่านกิจกรรมในชุมชนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

  -การเรียนรู้ มีองค์ความรู้ 

  -ปฏิบัต ิ

  -มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ 

 ตลาดในอนาคต 
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1. High quality 

2. Standard 

3. Beautiful packaging 

4. High value 

 สันนิบาตสหกรณ์ 

1.งบไม่เพียงพอและกระจายไปส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ 

2.องค์ความรู้ต้องอาศัยจากภายนอกจากภายนอกองค์กรเองก็ยังไม่มี 

3.ผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมจากองค์กร ไม่ได้รับการติดตามและไม่ชัดเจนในเร่ือง

ของสมรรถนะ ในการจัดการ ระบบคิด 

 ข้อจ ากัดในการพัฒนาสหกรณ์ 

1.การกลั่นกรองคนสหกรณ์ 

2.วิชาการมีมากเอามาปรับใช้ไม่เหมาะ 

3.ทรัพยากร/เงินทุน 

 จะพัฒนาสมรรถนะได้ 

1.ตอ้งมีองค์ความรู้ 

2.การจัดการ การบริหารธุรกิจ 

3.ตอ้งพ่ึงพาตนเอง ช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน 

4.ท าสหกรณ์ให้มีก าไร แตไ่ม่ใช่การท าก าไรให้สูงท่ีสุด 

 สหกรณ์ควรจะให้ความส าคัญในเร่ืองความรู้กับเงินเท่ากันเวลาไปสัมมนา

นา่จะส่งสมาชิกเข้าร่วมควรให้ความส าคัญเร่ืองของสหกรณ์ สหกรณ์จะเป็นตัวขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคม 
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(นางสาวผกาวรรณ วนัติ) 
เจา้หน้าท่ีปฏิรูปท่ีดิน 
ผูจ้ดบนัทึกการประชมุ 
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ภาคผนวกท่ี 2 
ภา กิ กรรม 
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ภาพการสัมมนาเชิงวิชาการ 
กรอบยุทธศาสตร์และพัฒนา ลักสูตร 

การพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
วันพุธท่ี 2 เมษายน 2557 

ณ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 6 ม าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพม านคร 
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ภา ประก  การฝ ก  รม 
   ก ู รการ  ฒนาผู น าการ ป ี่ยน ป ง นการ  ง  ริม กษ รกร ู การ  ฒนาทีย่ ่งย นคร  งที ่ 1 

ระ ว างว นที ่15 - 17 กรกฎาคม    2557 
  ช  น 6  าคารวิ  ย  ะ  ฒนา   า  นวิชาการด าน  กร   

ม าวิทยา  ย กษ รศา  ร   าง  น กรุง ท ม านคร 
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ภา ประก  การฝ ก  รม 
   ก ู รการ  ฒนาผู น าการ ป ี่ยน ป ง นการ  ง  ริม กษ รกร ู การ  ฒนาทีย่ ่งย นคร  งที ่ 2 

ระ ว างว นที ่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  การฝ ก  รม 
   ก ู รการ  ฒนาผู น าการ ป ี่ยน ป ง นการ  ง  ริม กษ รกร ู การ  ฒนาที่ย ่งย นคร  งที ่ 3-4 

ระ ว างว นที ่13 – 17   ิง าคม  2557 
 กระทงิ ค นทร่ี รี  ร ท   า ภ   าคิชฌกู    ง ว ด  นท ุรี   ะ  

 รง รม าม ราน ริ ว ร   ซด    า ภ  าม ราน    ง ว ดนครปฐม 
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ภา ประก   วทนี า  น  
กร   นวคิด  ะการ  ฒนาระ   น   นุน  ะ  ง  ริมการ รียนรู    ่ ยกระด   มรร นะ  ง   า น าที ่

 นว น  ุที ่17 ก นยายน 2557 
     งประชุม ุ รรม ารีกุ   าคาร ารน ิทศ 50 ปี ม าวทิยา  ย กษ รศา  ร  วทิยา    าง  น กรุง ท ม านคร 
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ภา ประก  การฝ ก  รม 
   ก ู รการ  ฒนาผู น าการ ป ี่ยน ป ง นการ  ง  ริม กษ รกร ู การ  ฒนาทีย่ ่งย นคร  งที ่ 6-7 

ระ ว างว นที ่22 – 27 ก นยายน 2557 
    า  นวิชาการด าน  กร   ม าวิทยา  ย กษ รศา  ร   าง  น กรุง ท ม านคร  

ศูนย การ รียนรู   าวคุ  รรม   ง ว ดย   ร  ะ 
 ริษ ท  าก ด  างซ ่  รง ี ฟ  ีย ม ง  า าศรี ะ กษ   า ภ  ม  ง   ง ว ดศรี ะ กษ 
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ภา ประก  การฝ ก  รม 
การน า  น  ครงการ Project-Based Learning   ะการประชาวิ าร     ก ู ร 
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ภาคผนวกท่ี 3 
  น    ครงการ Project-Based Learning 
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1. ช ่  ครงการ โครงการสง่เสริมการท าเกษตรอินทรีย์ ต าบลเนินปอ และต าบลหนองโสน อ าเภอ
สามงา่ม    
                         จงัหวดัพิจิตร 

2.  น วยงานทีร่  ผิดช   ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัพิจิตร 

3.   ว น า ครงการ/ค ะผู ด า นินการ กลุม่ยุทธศาสตร์และการปฏิรูปท่ีดิน 

4.    กการ  ะ   ุผ  

 ตามท่ียุทธศาสตร์ความเขม้แข็งภาคเกษตร  ความมัน่คงของอาหารและพลงังาน ในแผนพฒันา
เศรษ ฐกิ จและสั งคมแห่ งช าติ  ฉบับท่ี  11 (พ .ศ.2555 – 2559) ซ่ึ งให้ ความส าคัญก ับการพัฒน า
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้ เข้มแข็งและยัง่ ยืน มุง่ รักษา ป้องกนั และ
คุม้ครองพื้นท่ีท่ีมศีักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายยอ่ยมท่ีีดินเป็นของตนเองหรือ
มสิีทธิท ากนิในท่ีดิน ใช ้มาตรการทางภาษีเพื่อบงัคบัหรือจูงใจให้บุคคลผูถื้อครองท่ีดินท าประโยชน์
ในพื้นท่ีดังกลา่วมากข้ึน พฒันาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเ ป็นฐานการผลิตภาคการเกษตรฟ้ืนฟูและ
สง่เสริมคา่นิ ยม วฒันธรรมท่ีดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรท่ีให้ความส าคัญกบัการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยัง่ยืน และการเพิ่มประสิทธิภาพและศกัยภาพการผลิตภาคเกษตร ในการสนับสนุนการ
ผลิตท่ีเป็นมติรตอ่ส่ิงแวดล้อมนั้น 
 ปัจจุบันในพื้นท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน ต าบลเนินปอ และต าบลหนองโสน อ าเภอสามง ่าม จังหวดั
พิจิตร ซ่ึงอยูใ่นพื้นท่ีความรับผิดชอบของส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวดัพิจิตร (ส.ป.ก.พิจิตร) 
พบวา่ มกีารใช ้สารเคมใีนปริมาณมาก เพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรสูง อีกทั้ง เป็นการท าลาย
ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้มทั้งในและนอกแปลงเกษตร ซ่ึงในปัจจุบนัเกษตรกรหันกลับมาตระหนัก
ถึงการผลิตท่ีเป็นมติรตอ่ส่ิงแวดลอ้มและใส่ใจตอ่สุขภาพมากข้ึน แตย่งัขาดองค์คงวามรู้ในการผลิต
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีเป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 
 ดว้ยเหตุน้ี  ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวดัพิจิตร (ส.ป.ก.พิจิตร) จึงจดัท าโครงการสง่เสริม
การท าเกษตรอินทรีย์ ต าบลเนินปอ และต าบลหนองโสน อ าเภอสามง ่าม จังหวดัพิจิตรข้ึน เพื่อ
สง่ เสริมและเพิ่มองค์ความรู้ในการท าเกษตรอินทรีย์ให้แกเ่กษตรกรในพื้นท่ี และเป็นการฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศทั้งในและนอกแปลงเกษตรให้แกเ่กษตรกร รวมทั้งเสริมสร้างให้เกษตรกรสามารถพึ่งพา
ตนเองไดแ้ละสามารถใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมอียูไ่ดอ้ยา่งคุ้มคา่และยัง่ยืนตอ่ไป 

5. ว   ุประ งค   
1. เพื่อให้เกษตรกรเขา้ใจในเร่ืองของการท าเกษตรอินทรีย์และสามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ด้ 
2. เพื่อให้เกษตรกรน าทรัพยากรรอบแปลงเกษตรมาใช  ้

6. ก ุ ม ป า มาย 
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เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน ต าบลหนองโสน, ต าบลเนินปอ อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพิจิตร  
จ านวน 12 ราย 

7.    นทีด่ า นิน ครงการ 
ต าบลเนินปอ, ต าบลหนองโสน อ าเภอสามงา่ม จงัหวดัพิจิตร 

8.ระยะ ว าด า นิน ครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี เร่ิมจาก 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 

9. วิ ีด า นินงาน 
1. ประสานงานในพื้นท่ี คดัเลือกกลุม่เกษตรกรท่ีจะเขา้รว่มโครงการ จดัท าเวทีชมุชนเพื่อ

วเิคราะห์ปัญหา 
2. ศึกษาบริบทของพื้นท่ี สภาพทัว่ไปของพื้นท่ี 

 3. จดัฝึกอบรม ตามหลกัสูตรดงัตอ่ไปน้ี 
  3.1 หลกัสูตรการท านาอินทรีย์ 
  3.2 หลกัสูตรการปลูกผกัอินทรีย์ 
  3.3 หลกัสูตรการปรับปรุงบ ารุงดิน 
  3.4 หลกัสูตรการสร้างเตาอิวาเตะ 
  3.5 ศึกษาดูงาน 2 ท่ี 

4. ติดตามและประเมนิผลโครงการ 
10.  ผนการด า นินงาน  

กิ กรรม 
  ศ  2558 

 

ม ค  ก    มี ค   ม ย    ค  มิ ย  ก ค    ค  ก ย    ค    ย    ค  

ประสานงานในพื้นท่ีคดัเลือกกลุม่
เกษตรกรท่ีจะเขา้รว่มโครงการ จดัท า
เวทีชมุชนเพื่อวเิคราะห์ปัญหา 

  

                      
ศึกษาบริบทของพื้นท่ี สภาพทัว่ไปของ
พื้นท่ี     

  

                  
จดัฝึกอบรม ตามหลกัสูตรตอ่ไปน้ี                         
- หลกัสูตร การท านาอินทรีย์                         
- หลกัสูตร การปลูกผกัอินทรีย์                         
- หลกัสูตร การปรับปรุงบ ารุงดิน                         
- หลกัสูตร การสร้างเตาอิวาเตะ                         
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- ศึกษาดูงาน 2 ท่ี                         
ติดตามและประเมนิผลโครงการ                         

 
11.   วชี ว ด 

ร้อยละ 80 ของเกษตรกรท่ีเขา้รว่มโครงการสามารถน าวธีิการท าเกษตรอินทรีย์ไปใช ้ 
12. ราย ะ  ียดง ประมา  ครงการ 

ท่ี รายละเอียดโครงการ 
จ านวน
(คน) 

ระยะเวล
า 

ราคาตอ่หนว่ย รวมเป็นเงิน 

(บาท) (บาท) 

1 คา่ใชจ้า่ยกอ่นการฝึกอบรม         

  1.1 คา่ตอบแทนเจา้หน้าท่ี         

        - คา่เบ้ียเล้ียง 4 2 วนั 150 1,200 

        - คา่น ้ ามนัเชื้อเพลิง     1,000 1,000 

2 คา่ใชจ้า่ยระหวา่งการฝึกอบรม         

  2.1 คา่ตอบแทนวทิยากร         

        - คา่บรรยาย 4 6 ชม. 1,200 28,800 

  2.2 คา่ตอบแทนเจา้หน้าท่ี         

        - คา่เบ้ียเล้ียง 4 4 วนั 150 2,400 

        - คา่น ้ ามนัเชื้อเพลิง     2,000 2,000 

  2.3 คา่ใชจ้า่ยส าหรับผูเ้ขา้ฝึกอบรม         

        - คา่เบ้ียเล้ียง 12 4 วนั 240 11,520 

  2.4 คา่ตอบแทนสถานท่ีและโสตทศันูปกรณ์ 12 4 วนั 1,000 4,000 

  2.5 คา่ใชจ้า่ยในการศึกษาดูงาน         

        - คา่พาหนะ 12 2 วนั 3,000 6,000 

        - คา่เบ้ียเล้ียง 12 2 วนั 240 5,760 

        - คา่วทิยากร 2 12 ชม. 1,200 14,400 

        - คา่เชา่สถานท่ี 12 2 วนั 1,000 2,000 

  2.6 คา่วสัดุฝึกอบรม     3,000 3,000 

  2.7 คา่จดัท ารายงานสรุป     2,000 2,000 

3 คา่ใชจ้า่ยติดตามประเมนิผล         
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  3.1 คา่ตอบแทนเจา้หน้าท่ี         

        - คา่เบ้ียเล้ียง 4  8 วนั 150   4,800 

       - คา่น ้ ามนัเชื้อเพลิง   3,000 3,000 

    รวมทั้งส้ิน 91,880 
 
13. ผ ทีค่าดว า ะ ด ร   

1. เกษตรกรมคีวามรู้ความเขา้ใจในการท าเกษตรอินทรีย์ 
 2. เกษตรกรสามารถใชท้รัพยากรรอบแปลงเกษตรไดอ้ยา่งคุ้มคา่ 
 3. เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได ้

 

************************************************** 
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1. ช ่  ครงการ การคดัเลือกพนัธ์ุข้าวท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดิน ต าบลวงัทองแดง  
อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั ภายใต้โครงการฝึกอบรม หลกัสูตร การพฒันาผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงในการสง่เสริมเกษตรกรสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืน 

2.  น วยร  ผิดช   
    2.1  น วยงาน   ก ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัสุโขทยั (ส.ป.ก.สุโขทยั) 
    2.2  น วยงาน น   นุน 

    2.2.1 ศูนย์เมล็ดพนัธ์ุขา้วสุโขทยั 
                         2.2.2 สถานีพฒันาท่ีดินสุโขทยั 
   2.2.3 กลุม่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตปฏิรูปท่ีดินต าบลวงัทองแดง อ าเภอเมอืง จงัหวดั
สุโขทยั 

3.   ว น า ครงการ/ค ะผู ด า นินการ 
    น.ส.วรัญญ ู  บุญมาก  ต าแหนง่   นักวชิาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบัติการ   
    และกลุม่พฒันายุทธศาสตร์และการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัสุโขทัย 

4.    กการ  ะ   ุผ                       

  4.1)  ทีม่า   
     น ุ   าว เ ป็นปัจจัยท่ีมคีวามส าคญัอนัดับแรกในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขา้วโดย
ไมต่้องเพิ่มตน้ทุนการผลิต ในอดีตชาวนาจะคัดเ ลือกพันธ์ขา้วปลูกท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีปลูก
สืบทอดผา่นวถีิชีวติตามภูมิสังคม โดยชาวนาจะคดัเลือกพันธ์ุข้าวและเก็บเมล็ดพันธ์ุไวใ้ชเ้องคือ 
“ขา้วสายพนัธ์ุพื้นเมอืง” ซ่ึงมคีวามหลากหลายของสายพนัธ์ุท่ีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะสภาพพื้นท่ี 
การเลือกชนิดพันธ์ุขา้วปลูกให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีนับไดว้า่เป็นภูมปัิญญาของชาวนาซ่ึงเป็น
การรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมขา้วให้คงอยูโ่ดยชาวนาจะปลูกขา้วไรใ่นพื้นท่ีดอน  พื้นท่ี
สูงหรือพื้นท่ีภูเขา  สว่นพื้นท่ีลุม่จะปลูกข้าวนาสวน และพื้นท่ีน้าทว่มถึงจะปลูกขา้วข้ึนน้า ภูมิปัญญา
ดงักลา่ว นับตั้งแตปี่ พ.ศ. 2478 สว่นราชการได้มกีารพ ัฒนาปรับปรุงพนัธ์ุขา้วตามหลกัวชิาการและ
สง่เสริมให้ชาวนาปลูกเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั สง่ผลให้รูปแบบการท านาจึงถูกปรับเปล่ียนเป็นการท า
นาเชิงพาณิชย์ ท่ีเน้นให้ได้ปริมาณผลผลิตสูง โดยพันธ์ุข้าวท่ีน ามาปลูกมีการปรับปรุงพ ันธ์ุเพื่อ
คดัเลือกพันธ์ุขา้วท่ีมนี ้ าหนักสูง ให้ปริมาณมาก ปลูกได้ตลอดปี ใชเ้วลาปลูกหรืออายุข้าวส้ันเพื่อให้
ไดผ้ลผลิตเร็วตามตอ้งการและมีความตา้นทางโรคและแมลงตอ่สภาวะส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง 
ดงันั้น การคดัเลือกพนัธ์ุขา้วปลูกให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีในรูปแบบเดิมจึงเร่ิมลดน้อยลง ไมไ่ด้มี
การคดัพ ันธ์ุข้าวอยา่งเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี  ท าให้ขา้วท่ีปลูกมีการปะปน  เกดิการกลายพัน ธ์ุ 
จนกระทัง่ต้องเปล่ียนพันธ์ุข้าวปลูก หรือต้องไปหาซ้ือเมล็ดพันธ์ุจากภายนอกแทนการเก็บเมล็ด
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พนัธ์ุไวใ้ช ้เอง  ซ่ึง เป็นการเพิ่มต้นทุน การผลิตและท าให้เกษตรกรไมส่ามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่ง
ยัง่ยืน 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก  าหนดยุทธศาสตร์ส าคัญเพื่อการก  าหนดการบริหาร
จดัการเขตเกษตรเศรษฐกจิรายสินคา้ (Zoning) เพื่อก  าหนดเป้าหมายในการพฒันาสง่เสริมเกษตรกรให้
ปลูกพืชท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี และการใชแ้ผนการตลาดน าการผลิต (Supply Chain) จนถึงการแปร
รูปผลิตภณัฑ์เกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา่ (Value Added) จนสามารถพฒันาการผลิตสินค้าท่ีมคีุณภาพดว้ย
กระบวนการผลิตท่ีเ ป็นมติรตอ่ส่ิงแวดล้อมให้เกษตรกรมคีณุภาพชีวติท่ีดี ทั้งน้ี  จงัหวดัสุโขทยัเ น่ือง
ดว้ยสภาพภูมิประเทศส่วนใหญเ่ป็นท่ีราบลุม่ซ่ึงมแีมน่ ้ ายมไหลผา่นซ่ึงเป็นพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับ
ปลูกข้าว มีเน้ื อท่ี  1,342,299 ไร่ (ร้อยละ  37.62) (ส านั กงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวดั , 2556) 
สามารถจ าแนกความเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว ดงั น้ี  เขตเหมาะสมมาก (S1) 216,090 ไร ่เขต
เหมาะสมปานกลาง (S2)  889,733 ไร่ เขตเหมาะสมน้ อย (S3)  22,191 ไร่ เขตไมเ่หมาะสม (N) 
214,285 ไร ่และขา้วเป็นสินค้าเกษตรท่ีท ารายไดสู้งสุดของจังหวดั คิดเป็นมลูคา่ผลผลิตของขา้วนา
ปี 5,676 ลา้นบาท และขา้วนาปรัง 5,969 ลา้นบาท (ส านักงานเกษตรจงัหวดั, 2556) 

    4.2)   ภา ป   า/ความ   งการ  
  พื้นท่ีต าบลวงัทองแดง อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั ถือเป็นพื้นท่ีเขตเหมาะสมส าหรับการ
ปลูกข้าว (S1) มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุม่เหมาะแกก่ารท านา  มเีน้ือท่ี 36,693 ไร ่ประชากร
รวมทั้งส้ิน 5,062 ราย ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวดัสุโขทยัไดจ้ดัท่ีดินให้เกษตรกรในเขตปฏิรูป
ท่ีดินต าบล วงัทองแดงเข้าท าประโยชน์ จ านวน 1,046 ราย เ น้ือท่ี 20,692 ไร ่โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ไดด้ าเนินโครงจดัตั้งนิคมเศรษฐกจิพอเพียงชมุชน เพื่อการพฒันาองค์ความรู้ พร้อมทั้งจดัตั้ง
ศูนย์เรียนรู้ในการถา่ยทอดองค์ความรู้สูช่ ุมชนในการพฒันาเกษตรกรและการพัฒนาอาชีพ อีกทั้งได้
พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ไดแ้ก ่การกอ่สร้างทางคมนาคม พ ัฒนาแหลง่น ้ าโดยการสร้างอา่งเก็บน ้ า
เพื่อการเกษตรขนาด 200 ไร่ เพื่อกกัเก็บน ้ าและระบายน ้ าลงสู่คลองธรรมชาติด้วย แตผ่ลการ
ด าเนินงานจนถึงปัจจุบันพบวา่ เกษตรกรยงัขาดการบูรณาการองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ ขาด
การเก็บเมล็ดข้าวพ ันธ์ุดี ตอ้งซ้ือจากภายนอกชมุชน ปัญหาการใชส้ารเคมีเพื่อต้องการเพิ่มผลผลิต
เพื่อตอบสนองตอ่โครงการรับจ าน าข้าว  แตป่ริมาณผลผลิตท่ีไดม้ีปริมาณต ่า (50-70 ถัง/ไร่) ขา้วไมม่ี
คณุภาพ จึงส่งผลตอ่ราคาผลผลิตต ่าไปด้วย อีกทั้งปัจจยัสนับสนุนการผลิตดา้นปริมาณน ้ าก็มีไม ่
เพียงพอในฤดูแลง้ เน่ืองจากสภาพคลองต้ืนเขิน เหตุดังกลา่วขา้งตน้จึงส่งผลให้เกษตรกรมตี้นทุน
การผลิตสูง ผลผลิตต ่า และน าไปสูก่ารขาดความมัน่คงในอาชีพ  

 4.3)  ความ ร งด วน   
  เพื่อให้เกิดการพฒันาเกษตรกรให้เหมาะสมตามภูมิสังคม โครงการคัดเลือกพันธ์ุขา้วท่ี
เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดิน ต าบลวงัทองแดง อ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั  เพื่อให้
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สอดคล้องกบัการขับเคล่ือน ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในระดับท้องถ่ิน อยา่งมีประสิทธิภ าพ ให้
เกษตรกรมีชดุองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ มกีารประเมนิเพื่อคดัเลือกพันธ์ุขา้วท่ีเหมาะสมกบั
สภาพพื้นท่ี เพื่อพฒันาศักยภาพการผลิตโดยไมต่้องเพิ่มต้นทุนการผลิต ถ้ามกีารคัดเลือกพันธ์ุขา้วท่ี
ให้ผลผลิตสูงและมคีุณภาพ มคีวามต้านทานตอ่โรคและแมลง มีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม
ในท้องถ่ิน จนถึงสามารถเชื่อมโยงกบัความต้องการของตลาดสามารถตัดสินใจในวางแผนการผลิต
ในแตล่ะฤดูกาล ก็จะสามารถยกระดับรายได้เกษตรกรและส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่ งพ า
ตนเองไดแ้ละประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อยา่งยัง่ยืนตอ่ไป    
 

5. ว   ุประ งค   ง ครงการ   
 5.1 เพื่อเกษตรกรมอีงค์ความรู้ดา้นการคดัเลือกพนัธ์ุขา้วท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี 

5.2 เพื่อเกษตรกรสามารถคดัเลือกพนัธ์ุขา้วท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี 
 5.3 เพื่อเกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตให้สอดคลอ้งตามลกัษณะประจ าพนัธ์ุข้าวในแต ่
ละฤดูกาลผลิตได ้

6.   านทีด่ า นินการ   
 แปลงตน้แบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใชท่ี้ดิน หมูท่ี่ 1 ต าบลวงัทองแดง อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัสุโขทยั 

7.  ป า มาย 
 เกษตรกร จ านวน 10 ราย โดยคดัเลือกเกษตรกรผู้ผา่นการเขา้รว่มในโครงการนิคม
เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลวงัทองแดง อ าเภอเมอืง  จงัหวดัสุโขทยั เมือ่ปี พ.ศ. 2555 ซ่ึงเป็นกลุม่
เกษตรกรท่ีผา่นการอบรมหลักสูตรการลดตน้ทุนการผลิต และหลกัสูตรโรงเรียนชาวนา 
  

8. วิ ีการด า นินงาน 
 8.1 การรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมแิละสังเคราะห์ขอ้มลูพื้นฐานของพื้นท่ีศึกษา ทั้งดา้น
เศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม และการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิดว้ยกระบวนการมสี่วนรว่มจาก
กลุม่เกษตรเป้าหมาย เพื่อน ามาวเิคราะห์สภาพปัญหา 
 8.2 ประชาสัมพนัธ์และชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการให้กลุม่เป้าหมายเข้าใจ
รว่มกนั 
 8.3 การอบรมให้ความรู้แกเ่กษตรกรโดยการบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบติั ดงัน้ี  
    8.3.1 หลกัสูตร การปรับปรุงพนัธ์ุขา้ว 
   8.3.2 หลกัสูตร เทคนิคการคดัเลือกพนัธ์ุขา้ว 
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   8.3.3 หลกัสูตร การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วและการเกบ็เมล็ดพนัธ์ุขา้วไวใ้ชข้ยายพนัธ์ุใน
ฤดูตอ่ไป 
   8.3.4 การจดัเตรียมแปลงตน้แบบ เน้ือท่ีประมาณ 2 งาน  
  8.3.5 การติดตามและประเมนิผลโครงการ 

9. ระยะ ว าด า นินการ 
 เร่ิมเดือนมนีาคม – เดือนธันวาคม 2558 

10.  ผนการด า นินงาน 

กิ กรรม 

ระยะ ว าด า นินการ   ด  น) 

มี ค  
58 

 ม ย  
58 

  ค  
58 

มิ ย  
58 

ก ค  
58 

  ค  
58 

ก ย  
58 

  ค  
58 

  ย  
58 

  ค  
58 

1. การรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมแิละ 
    สังเคราะห์ขอ้มลูพื้นฐานของ     
    พื้นท่ีศึกษา    

          

2. ประชาสัมพนัธ์และชี้แจงแนวทาง   
    การด าเนินงานโครงการ 

          

3. การอบรมให้ความรู้แกเ่กษตรกร           
   3.1 หลกัสูตรการปรับปรุงพนัธ์ุขา้ว                    
   3.2 หลกัสูตรเทคนิคการคดัเลือก 
         พนัธ์ุขา้ว 

          

   3.3 หลกัสูตร การผลิตเมล็ดพนัธ์ุ 
         ขา้วและการเกบ็เมล็ดพนัธ์ุขา้ว          

          

   3.4 การเตรียมแปลงตน้แบบ           
   3.5 การติดตามและประเมนิผล 
         โครงการ 

          

 

11.   วชี ว ด 
1. เกษตรกรร้อยละ 70 สามารถคดัเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีของตนเองได้
    
2. เกษตรกรร้อยละ 70 สามารถเลือกพนัธ์ุขา้วท่ีจะปลูกในฤดูกาลการผลิตของตนเองได  ้
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12. ผ ทีค่าดว า ะ ด ร   
 5.1 เกษตรกรมอีงค์ความรู้ดา้นการคดัเลือกพนัธ์ุขา้วท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี 
      5.2 เกษตรกรสามารถคดัเลือกพนัธ์ุขา้วท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี 
 5.3 เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องตามลักษณะประจ าพ ันธ์ุข้าวในแตล่ะฤดูกาล
ผลิตได ้

13. ง ประมา  

ที ่ ราย ะ  ียด   านวน 
 คน) 

  านวน 
 

ราคา    น วย 
( าท) 

รวม ป็น งิน 
( าท) 

1 ค า ช   ายก  นการฝ ก  รม    1,900 

 - คา่เบ้ียเล้ียงเจา้หน้าท่ี 3 2 วนั 150 900 
 - คา่น ้ ามนัเชื้อเพลิง - 2 วนั 500 1,000 

2 ค า ช   ายระ ว างการฝ ก  รม    25,800 
 - คา่ตอบแทนวทิยากร 3 12 

ช ัว่โมง 
1,200 14,400 

 - คา่เบ้ียเล้ียงเจา้หน้าท่ี 3 2 วนั 150 900 
 - คา่อาหารกลางวนัเกษตรกร 10 2 วนั 100 2,000 
 - ค ่าอ าห ารวา่ ง แ ละ เค ร่ือง ด่ื ม

เกษตรกร 
10 2 วนั 50 1,000 

 - คา่น ้ ามนัเชื้อเพลิง - 3 วนั 500 1,500 
 - คา่สถานท่ีและโสตทศันูปกรณ์ - 2 วนั 500 1,000 
 - คา่วสัดุเตรียมแปลงทดลอง  - - - 5,000 

3 ค า ช   าย   งการฝ ก  รม    5,750 
 - คา่เบ้ียเล้ียงเจา้หน้าท่ี 3 5 วนั 150 2,250 
 - คา่น ้ ามนัเชื้อเพลิง - 5 วนั 500 2,500 
 - คา่จดัท ารายงานสรุปผลโครงการ - 2 เลม่ 500 1,000 

ง ประมา รวมท  ง ิ น 33,450 

 มาย   ุ : ค า ช   าย นการฝ ก  รม  ามาร   ว  าย ด  ามระ  ีย กระทรวงการค  ง  

 

************************************************** 
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1. ช ่  ครงการ  ปรับเปล่ียนวธีิการปลูกมนัส าปะหลงัเพื่อเพิ่มผลผลิต ภายใตโ้ครงการฝึกอบรม 
                              หลกัสูตรการพฒันาผูน้ าการเปล่ียนแปลงในการสง่เสริมเกษตรกรสู่การพฒันาท่ี
ยัง่ยืน 
 
  2   น วยงานทีร่  ผิดช    

  1.  ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัอุทยัธานี 
  2.  วทิยาลยัชมุชนอุทยัธานี 
  3.  กลุม่เกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงัต าบลป่าออ้ อ าเภอลานสัก จงัหวดัอุทยัธานี  
  4.  สถานีพฒันาท่ีดินจงัหวดัอุทยัธานี 
  3  ผู ด า นินการ 

  นางศิริพร  อภิเดช    นักวชิาการปฏิรูปท่ีดินช  านาญการ  

 ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัอุทยัธานี (ส.ป.ก.อุทยัธานี) 

  4     กการ  ะ   ุผ  

  ภายใต้พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ .๒๕๑๙ และ(ฉบับท่ี ๓) ๒๕๓๒ ส านั กงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีภารกิจ
การด าเนินงานปฏิรูปท่ีดิน  ซ่ึงเป็นการชว่ยเหลือให้เกษตรกรผูไ้มม่ีท่ีดินท ากนิเป็นของตนเอง  หรือ
เกษตรกรมท่ีีดินเล็กน้อยไมเ่พียงพอแกก่ารครองชีพ ได้มท่ีีดินท ากนิเป็นของตนเองและใชท่ี้ดินให้
เกิดประโยชน์ มากท่ีสุด  พร้อมทั้งให้ ความชว่ยเหลือในการพัฒนาด้านการเกษตร และนอก
การเกษตร  ตามสภาพทอ้งถ่ินนั้นๆ และสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติและความต้องการของเกษตรกร กลุม่
องค์กร สหกรณ์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน เพื่อพ ัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ โดยมเี ป้าหมาย
สนับสนุนให้เกษตรกรมรีายไดเ้พิ่มข้ึนและมคีวามยัง่ ยืนในการด าเนินชีวติ ภายใต้ภารกิจงานพฒันา
อาชีพและพฒันารายได ้   

  ในปีงบประมาณ ๒๕๕8 ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี) ได้บูรณา
การแผนงานกบัองค์การบริหารส่วนต าบลป่าอ้อ (อบต.ป่าอ้อ) ต าบลป่าอ้อ อ าเภอลานสัก จังหวดั
อุทยัธานี  เป็นพื้นท่ีเป้าหมายหลกัในการขับเคล่ือนระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน เพื่อสร้างความเขม้แข็ง
ของอาชีพภาคเกษตร  ชมุชนและสังคม  ผา่นกลไกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์
ท่ีดิน ศูนย์เรียนรู้ตน้แบบปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและปราชญ์เกษตร โดยสร้างกระบวนการเ รียนรู้ 
รวมทั้งถา่ยทอดองค์ความรู้และประสบการณ์  เพื่อสร้างและพฒันาเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินให้เป็น 
Smart Farmer ตอ่ไป ซ่ึงมุง่เน้นการปรับปรุงและพฒันาการใชท่ี้ดินอยา่งมปีระสิทธิภาพ สร้างโอกาสให้
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เกษตรกรได้เกิดการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและทักษะในการผลิต เพื่อสร้างรายได้แก ่
เกษตรกร อนัจะน าไปสูค่วามมัน่คงในการถือครองท่ีดิน และมคีวามยัง่ยืนในการด าเนินชีวติ 

  เกษตรกรเขตปฏิรูปท่ีดินต าบลป่าอ้อ อ าเภอลานสัก จงัหวดัอุทัยธานี ประกอบอาชีพท าไร่
เป็นสว่นใหญ ่ไดแ้ก ่มนัส าปะหลงั ร้อยละ ๖๒.๑๕ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ร้อยละ ๒๗.๕0และออ้ยโรงงาน 
ร้อยละ  ๙.๓๕ ของพื้นท่ีท าการเกษตรทั้งหมด สว่นอาชีพอ่ืน ได้แก ่การท านาและท าสวนไมผ้ลบา้ง
เพียงเ ล็กน้อย (แผนแมบ่ทการพัฒนาในเขตปฏิรูปท่ีดินต าบลป่าอ้อฯ ๒๕๕0) ส าหรับเกษตรกรท่ี
ปลูกมนัส าปะหลัง  จะใช ้วธีิการปลูกแบบดั้งเ ดิมๆ ไมม่กีารปรับปรุงวธีิการปลูกให้เหมาะสมกบั
สภาพแวดล้อมในปัจจุบนั ท าให้ไดผ้ลผลิตตอ่ไร่น้อย และไมม่ีการตรวจสอบคณุภาพดินกอ่นการ
ใสปุ๋่ยบ ารุงดิน จึงท าให้เกิดตน้ทุนการผลิตท่ีสูงเกินจริง ซ่ึงหากด าเนินการปรับเปล่ียนวธีิการปลูกมนั
ส าปะหลงั โดยวิธีการปลูกมนัส าปะหลังแบบระบบน ้ าหยด  มกีารจัดการดินกอ่นใสปุ๋่ย ผลิตสารไล ่
แมลงและบ ารุงมนัส าปะหลังใช ้เอง จะท าให้เกิดกระบวนการผลิตมนัส าปะหลงัท่ีให้ผลผลิตตอ่ไร่
สูงข้ึนและมตีน้ทุนการผลิตท่ีต ่าลง  

  ดงันั้ น เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาดังกลา่วข้างตน้ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัอุทยัธานี        
(ส.ป.ก.อุทยัธานี) จึงได้จดัท าโครงการปรับเปล่ียนวธีิการปลูกมนัส าปะหลงัเพื่อเพิ่มผลผลิต ภายใต้
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูน้ าการเปล่ียนแปลงในการสง่เสริมเกษตรกรสู่การพฒันาท่ี
ยัง่ยืนข้ึน 

5  ว   ุประ งค   ง ครงการ 

  1.  เพื่อให้เกษตรกรมคีวามรู้ในการใชร้ะบบน ้ าหยดในแปลงมนัส าปะหลงั   
  2.  เพื่อให้เกษตรกรไดเ้รียนรู้เทคนิคและวธีิการปลูกมนัส าปะหลงัให้มีผลผลิตเพิ่มข้ึน  
  3.  เพื่อให้เกษตรกรลดตน้ทุนการผลิตให้ต ่าลง  

6    านทีด่ า นินการ 

  ท่ีท าการกลุม่ผูป้ลูกมนัส าปะหลงั  หมูท่ี่  8  ต าบลป่าออ้  อ าเภอลานสัก  จงัหวดัอุทยัธานี  

7   ป า มาย 
  เกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงัต าบลป่าออ้  อ าเภอลานสัก  จงัหวดัอุทยัธานี  จ านวน  12  ราย  
ซ่ึงผา่นการฝึกอบรมโครงการพัฒนาการปลูกมนัส าปะหลังในเขตปฏิรูปท่ีดินจังหว ัดอุทัยธานี  
ภายใต้โครงการสร้างและพัฒน าเกษตรกรรุ่นใหม ่ หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอยา่งยั่ง ยืน  
ปีงบประมาณ  2558 

8  วิ ีด า นินการ 
  8.1  จดัฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกบั    
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   -  การวางระบบน ้ าหยด 
   -  การปลูกมนัส าปะหลงัแบบประณีต 
   -  การตรวจสอบคา่ NPK ในดิน 

-   การจดัท าบญัชีฟาร์มและบญัชีครัวเรือน 
  8.2 จดัท าแปลงทดลอง ขนาด 1 ไร ่จ านวน 12 แปลง  
 

9  ระยะ ว าด า นินการ 

         ระยะเวลาในการด าเนินการ  2  ปี เร่ิมจาก  1 ตุลาคม  2557  -  31  ธันวาคม  2558   

10   ผนการด า นินการ        

    ผนการ  ะกิ กรรมด า นินการ ปีง ประมา    ศ  2557 - ๒๕๕8 

 
 

 

กิ กรรม 
ปี 2557 ปี 2558  มาย

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

1.เกบ็ขอ้มลูและ
สังเคราะห์
ขอ้มลูสภาพ
ทัว่ไป สภาพ
เศรษฐกจิ สภาพ
สังคมและขอ้มลู
ทรัพยากรชมุชน 

                

2.วเิคราะห์
สภาพ 
แวดลอ้มของ
กลุม่มนั
ส าปะหลงัดว้ย
เคร่ืองมอื 
SWOT 
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กิ กรรม 
ปี 2557 ปี 2558  มาย

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

3.ศึกษาดูงาน
การวางระบบน ้ า
ในแปลงมนั
ส าปะหลงั 

                

4.จดัฝึกอบรม
ให้ความรู้
เกีย่วกบั    
- การวางระบบ
น ้ าหยด ใน
แปลงทดลอง 
ขนาด 1 ไร ่ 
- การปลูกมนั
ส าปะหลงัแบบ
ประณีต 
- การตรวจสอบ
คา่  NPK  ในดิน 
- การจดัท าบญัชี
ฟาร์มและบญัชี
ครัวเรือน 
- กระบวนการ
ออกแบบบนัทึก
ขอ้มลู  วธีิการ
เกบ็ขอ้มลู 
- การสรุปขอ้มลู
แบบมสีว่นรว่ม 

                

5.การทดลอง
ปฏิบติัและการ
เกบ็ขอ้มลู 
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11   ราย ะ  ียดง ประมา   ง ครงการ 

งบประมาณด าเนินโครงการพฒันาการปลูกมนัส าปะหลงัในเขตปฏิรูปท่ีดินจงัหวดั
อุทยัธานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จ านวน  168,250.-  บาท  (หน่ึงแสนหกหมืน่แปดพนัสอง
ร้อยห้าสิบบาทถว้น)  โดยคา่ใชจ้า่ยทุกรายการถวัจา่ยตามความเป็นจริงและภายในวงเงินท่ีไดรั้บ
อนุมติั 

6.การสรุปผล
และติดตามผล
การด าเนินงาน 

                

รายการ 
  านวน น วย   านวน ราคา    น วย รวม ป็น งิน 

 คน)    าท)   าท) 

1  ค า ช   ายก  นการฝ ก  รม     
    คา่ตอบแทนเจา้หน้าท่ี     
     - คา่เบ้ียเล้ียงเดินทาง     
     - คา่น ้ ามนัเชื้อเพลิง     
2  ค า ช   ายระ ว างการฝ ก  รม     
    2.1 คา่ตอบแทนวทิยากร     
     - คา่บรรยาย  4 คน 12 ชม. 600.- 7,200.- 
     - คา่ยานพาหนะ หรือน ้ ามนั
เชื้อเพลิง 

    

    2.2 คา่ตอบแทนเจา้หน้าท่ี     
ผูจ้ดัฝึกอบรม     
     - คา่เบ้ียเล้ียงเจา้หน้าท่ี 3 คน 3 วนั 150.- 1,350.- 
     - คา่น ้ ามนัเชื้อเพลิง 1 คนั 3 วนั 800.- 2,400.- 
    2.3 คา่ใชจ้า่ยผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรม 

    

     - คา่อาหารกลางวนั 12 คน 2 วนั 100.- 2,400.- 
     - คา่อาหารวา่ง เคร่ืองด่ืม 12 คน 4  มือ้ 25.- 1,200.- 
    2.4 คา่ตอบแทนสถานท่ีและ     
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12  ผ ทีค่าดว า ะ ด ร   

  1.  เกษตรกรไดรั้บความรู้ในการใชร้ะบบน ้ าหยดในแปลงมนัส าปะหลงั   
  2.  เกษตรกรไดเ้รียนรู้เทคนิคและวธีิการปลูกมนัส าปะหลงัแบบประณีต  
  3.  เกษตรกรสามารถลดตน้ทุนการผลิตให้ต ่าลงได ้  
13    วชี ว ด 

โสตทศันูปกรณ์     
    2.5 คา่ใชจ้า่ยการศึกษาดูงาน     
     - คา่เชา่เหมาพาหนะเดินทาง     
     - คา่อาหารกลางวนั 12 คน 1 วนั 100.- 1,200.- 
     - คา่อาหารวา่ง เคร่ืองด่ืม 12 คน 2 มือ้ 25.- 600.- 
     - คา่น ้ ามนัเชื้อเพลิง 1 คนั 1 วนั 1,000.- 1,000.- 
     - คา่สถานท่ีและวทิยากร 1 คน 6 ชม. 600.- 3,600.- 
    2.6 คา่วสัดุฝึกอบรม     
     - คา่วสัดุวางระบบน ้ าแปลง
ทดลอง 

12 คน  11,600.- 139,200.- 

    2.7 คา่จดัท าสรุปรายงาน     
ผลการฝึกอบรม     
    2.8 คา่จดัท าคูม่อืบนัทึกผลการ 12 คน 1 100 1,200.- 
ท ากจิกรรมของเกษตรกร     
3  ค า ช   าย ิด ามผ ด า นิน     

กิ กรรม   งการฝ ก  รม     

    3.1 คา่ตอบแทน     
     - คา่เบ้ียเล้ียงเดินทาง 3 คน 10 วนั 150.- 4,500.- 
     - คา่น ้ ามนัเชื้อเพลิง 1 คนั 10 วนั 500.- 5,000.- 
    3.2 คา่จดัท ารายงานผลการ    1,000.- 
ด าเนินงานโครงการฯ     

รวมท  ง ิ น 
 

168,250 - 
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  1.  เชิงปริมาณ  เกษตรกรท่ีเขา้รว่มโครงการฯ  สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บปรับใชก้บัตนเอง
ได ้
                          ร้อยละ  80 
  2.  เชิงคณุภาพ  ร้อยละ  80  ของเกษตรกรท่ีผา่นการอบรม  มผีลผลิตมนัส าปะหลงัเพิ่มข้ึน 

1  ช ่  ครงการ โครงการผลิตขา้วอินทรีย์  

2   น วยงานทีร่  ผิดช    ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3  ผู ด า นินการ  นางสาวจุฑาทิพย์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  นักวชิาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบติัการ  

4     กการ  ะ   ุผ  
  ในปัจจุบันผูบ้ริโภคส่วนใหญห่ ่วงใยตอ่สุขภาพและปัญหาส่ิงแวดล้อม รวมถึงค านึงถึง
ความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรท่ีใช ้สารเคมเีร่ิมถูกปฏิเสธและกีด
กนั ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรท่ีเขา้สูร่ะบบการผลิตแบบอินทรีย์ไดรั้บความสนใจมากข้ึน 
  ขา้ว ถือเป็นพืชอีกชนิดหน่ึงได้รับความนิยม มเีกษตรกรหลายรายปรับเปล่ียนการผลิตเพื่อ
เข้าสู ่ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ การผลิตข้าวอินทรีย์นั้นเ ป็นการผลิตข้าวท่ีไมใ่ช ้สารเคมีทุกชนิด 
เป็นตน้วา่ ปุ๋ยเคม ีสารเร่งการเจริญเติบโต สารก  าจัดวชัพืช ยาก  าจัดศัตรูพืชและแมลง เป็นต้น การ
ผลิตข้าวอินทรีย์นอกจากจะท าให้ไดผ้ลผลิตขา้วท่ีปลอดภัยจากสารพิษแลว้ ยังเ ป็นการลดต้นทุน
การผลิตอีกด้วย เพราะเมื่อมีการปรับเปล่ียนเขา้สูร่ะบบการผลิตขา้วอินทรีย์แลว้ จึงไมม่ีตน้ทุนท่ีเกิด
จากสารเคมีเกิดข้ึนอีก และนอกจากนั้นเกษตรกรผูผ้ลิตก็จะม ีสุขภาพดี แข็งแรง ถือเ ป็นการพฒันา
เกษตรกรแบบยัง่ยืนอีกดว้ย  
  จากท่ีกลา่วมาข้างต้น ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา จึงได้คัดเ ลือกกลุม่เกษตรกร จาก หมู ่7 ต าบลทา่
กระดาน อ าเภอสนามชยัเขต จังหวดัฉะเชิงเทรา จ านวน 10 ราย ซ่ึงมีความต้องการเตรียมความพร้อม
และปรับเปล่ียนการผลิตขา้วจากเดิมเขา้สูก่ารผลิตข้าวในระบบอินทรีย์ เพื่อเขา้รว่ม “ ครงการผ ิ 
  าว ินทรีย ”ปัจจุบนัเกษตรกรกลุม่น้ี  ปลูกขา้วขา้วนาปี พ ันธ์ุหอมมะลิ 105 ข้าวเหนียว กข 6 โดยใน
โครงการน้ีจะมีการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ ทกัษะในการผลิตขา้วอินทรีย์พร้อมท่ีจะ
ปรับเปล่ียนเขา้สูร่ะบบการผลิตขา้วอินทรีย์ไดต้อ่ไป 

5.ว   ุประ งค  ครงการ 
  5.1 เพื่อให้ความรู้ ทกัษะแกเ่กษตรกรในการผลิตขา้วอินทรีย์ 
  5.2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แกเ่กษตรกรในการปรับเปล่ียนเพื่อผลิตขา้วอินทรีย์ 
  5.3 เพื่อให้เกษตรผลิตขา้วอินทรีย์ 

6.  านทีด่ า นินการ 
 อบรม ณ ท่ีท าการกลุม่แมบ่า้นเกษตรนายาวสามคัคี หมูท่ี่ 19 ต าบลทา่กระดาน  
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อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7. ป า มาย 
  เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน หมู ่ 19 ต าบลทา่กระดาน อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา จ านวน 10 ราย 

8. วิ ีด า นินการ  
  8.1 ส ารวจความตอ้งการของเกษตรกร 
  8.2 เปิดเวทีประชาคม ชี้แจง 
  8.3 รับสมคัรเกษตรกรท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ 
  8.4 จดัท าหลกัสูตร เขียนโครงการ 
  8.5 ประสานงานเกษตรกบัเกษตรกร จดัเตรียมสถานท่ี วทิยากร และผูท่ี้เกีย่วขอ้งในการ
ฝึกอบรม 
  8.6 ด าเนินการฝึกอบรมตามก  าหนดการ 
  8.7 ติดตามประเมนิผล 
  8.8 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

9. ระยะ ว าด า นินการ 
  ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ 3 ชว่ง  
   ชว่งท่ี 1   อบรม     
   ชว่งท่ี 2  ปลูกขา้ว 
   ชว่งท่ี 3 เกบ็เกีย่ว และสรุปผล 

10.  ผนการด า นินการ  

กจิกรรม 

แผนการด าเนินงาน  

หมายเหตุ ไตรมาสท่ี 1 (ปี 57) ไตรมาสท่ี 2 (ปี 58) ไตรมาสท่ี 3 (ปี 58) ไตรมาสท่ี 4 (ปี 58) 

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

ชว่งท่ี 1               
ชว่งท่ี 2              
ชว่งท่ี 3              

11  ผ ทีค่าดว า ะ ด ร   

  12.1 เกษตรกรมคีวามรู้ ทกัษะในการผลิตขา้วอินทรีย์ 
  12.2 เกษตรกรมคีวามพร้อม และสามารถปรับเปล่ียนการผลิตเขา้สูก่ารผลิตขา้วอินทรีย์ 
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  12.3 เกษตรกรไดผ้ลผลิตขา้วท่ีเป็นอินทรีย์ 

13.   วชี ว ดด า นินงาน ครงการ 
   จ านวนเกษตรกรท่ีผา่นการฝึกอบรมมีการปรับเปล่ียนการผลิตเพื่อเข้าสู ่กระบวนการผลิต
ขา้วอินทรีย์ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 70 
 
 

1. ช ่  ครงการ     สง่เสริมการผลิตหนอ่ไมฝ้ร่ังให้มีคณุภาพและเขา้สู ่มาตรฐาน GAP 

2.  น วยงานร  ผิดช   
  2.1 หนว่ยงานรับผิดชอบหลกั   ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
  2.2 หนว่ยงานสนับสนุน 
        1. สถานีพฒันาท่ีดินลพบุรี 
        2. ส านักงานเกษตรจงัหวดัลพบุรี 
        3. กลุม่เกษตรกรผูผ้ลิตหนอ่ไมฝ้ร่ังท่ีให้คุณภาพและเขา้สู ่มาตรฐาน GAP 

3.   ว น า ครงการ/ค ะผู ด า นินการ 
นางสาวนิรชร พรัดภู ่      เจา้หน้าท่ีปฏิรูปท่ีดิน    
ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัลพบุรี 

4.    กการ  ะ   ุผ  
  การคัดเลือกพื้นท่ีด า เนินโครงการส่ง เสริมการผลิตหน่อไมฝ้ร่ังให้มีคุณภาพและเข้าสู ่
มาตรฐาน  GAP  เน่ืองจากเกษตรกรในพื้นท่ีต าบลเกาะรัง อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี มกีารปลูก
หน่อไมฝ้ร่ังแตเ่กษตรกรยังขาดความรู้ในการผลิตหน่อไมฝ้ร่ังอยา่งถูกวิธีตั้งแตก่ารคัดเลือกพนัธ์ุท่ี
เหมาะสม การเตรียมแปลง การดูแลรักษา การเกบ็เกีย่วผลผลิต และดา้นการตลาด สง่ผลให้เกษตรกรมี
ตน้ทุนในการผลิตสูง สินคา้ไมไ่ด้มาตรฐานตามท่ีตลาดตอ้งการท าให้ขายไดร้าคาถูก ท าให้เกษตรกร
เป็นหน้ีสิน มกีารอพยพยา้ยถ่ินเขา้สูช่มุชนเมอืง 
  จากปัญหาดงักลา่วข้างตน้ ส.ป.ก.ลพบุรี จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการผลิตหน่อไมฝ้ร่ังให้ มี
คณุภาพและเขา้สูม่าตรฐาน GAP เพื่อรว่มกนัพ ัฒนาเกษตรกรในการผลิตหนอ่ไมฝ้ร่ังอยา่งถูกวธีิ ดา้น
การฝึกอบรมและการศึกษาดูงานเพื่ อให้เกษตรกรมีความรู้ มีข้อมูลในด้านตา่งๆ ในการปลูก
หน่อไมฝ้ร่ังอยา่งถูกวธีิ ท าให้เกษตรกรผลิตสินคา้ไดม้าตรฐาน มคีณุภาพ สง่ผลให้มีรายได้เพิ่มข้ึน
เกดิการรวมกลุม่ของเกษตรกรพึ่งพาอาศัยกนัในชมุชนตอ่ไป   

5  ว   ุประ งค   ง ครงการ 
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1. เพื่อให้ความรู้ ความเขา้ใจ แกเ่กษตรกรในการผลิตหน่อไมฝ้ร่ังให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
GAP 

2. เพื่อสง่เสริม สนับสนุนให้เกษตรกรผลิตหนอ่ไมฝ้ร่ังคณุภาพสูง 
3. เพื่อยกระดบัการผลิตหนอ่ไมฝ้ร่ังให้เขา้สูร่ะบบการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP 

6.   านทีด่ า นินการ       
กลุม่วิสาหกิจช ุมชน  9 เกษตรธรรมชาติทานตะวนัทอง เลขท่ี 132 หมูท่ี่ 4 ต าบลเกาะรัง 

อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 

7   ป า มาย 
  เกษตรกรกลุม่วสิาหกิจช ุมชน 9 เกษตรธรรมชาติทานตะวนัทองในเขตปฏิรูปท่ีดิน  หมูท่ี่ 4                
ต าบลเกาะรัง อ าเภอช ัยบาดาล จังหวดัลพบุรี  รวม 10 ราย ในพื้นท่ีด าเนินการแปลงสาธิตจ านวน 1 
ไร ่  
  8. วิ ีด า นินการ 

ให้ความรู้ในการผลิตหน่อไมฝ้ร่ังให้ มีคุณภาพให้ เข้าสู ่มาตรฐาน GAP และส่งเสริม 
สนับสนุนให้เกษตรกรผลิตหนอ่ไมฝ้ร่ังคณุภาพสูง เพื่อยกระดบัการผลิตหนอ่ไมฝ้ร่ังให้เขา้สู ่ระบบ
การตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ใช ้การบรรยาย สาธิต ปฏิบัติ และศึกษาดูงานกลุม่เกษตรกรท่ี
ประสบความส าเร็จ ดงัน้ี 

1. คัดเ ลือกกลุม่เกษตรกรเป้าหมาย พื้นท่ี เพื่อจัดตั้งกลุม่ และอบรมถา่ยทอดองค์ความรู้การ
ผลิตหนอ่ไมฝ้ร่ังให้มคีณุภาพ 

2. ประสานงานเกษตรกรกลุม่เป้าหมาย สถานท่ี วทิยากร และผูเ้กีย่วขอ้งในการฝึกอบรม 
3. เตรียมวสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการฝึกอบรมและจัดท าแปลงสาธิตการผลิต

หนอ่ไมฝ้ร่ังให้มคีณุภาพ   
4. ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ 
5. ศึกษาดูงานกลุม่เกษตรกรผลิตหนอ่ไมฝ้ร่ังท่ีประสบความส าเร็จ 
6. มกีารจดบนัทึกขอ้มูลและการสรุปขอ้มลู 
7. ติดตามความกา้วหน้าของโครงการทุก ๓ เดือน 
8. การสรุปผลการด าเนินโครงการฯ 

9  ระยะ ว าด า นินการ 
  ระยะเวลาในการด าเนินการ 1 ปี เร่ิมจาก 1 เดือนตุลาคม 2557 ถึง 30 เดือนกนัยายน 2558 

10   ผนการด า นินงาน 
 ผนการ  ะกิ กรรมด า นินการ ปีง ประมา    .ศ. 2558 
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กิ กรรม 
ปีง ประมา  2558  มาย

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

1. คดัเลือกกลุม่
เกษตรกร
เป้าหมาย พื้นท่ี 
เพื่อจดัตั้งกลุม่ 
และอบรม
ถา่ยทอดองค์
ความรู้การผลิต
หนอ่ไมฝ้ร่ังให้มี
คณุภาพฯ 

             

2. ประสานงาน
เกษตรกร
กลุม่เป้าหมาย 
สถานท่ี วทิยากร 
และผูเ้กีย่วขอ้ง
ในการฝึกอบรม 

             

3. เตรียมวสัดุ
อุปกรณ์ตา่งๆ ท่ี
เกีย่วขอ้งในการ
ฝึกอบรมและ
จดัท าแปลง
สาธิตการผลิต
หนอ่ไมฝ้ร่ังให้มี
คณุภาพ 
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4. ด าเนินการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้เกีย่วกบั 
 - การผลิต
หนอ่ไมฝ้ร่ังตาม
มาตรฐาน GAP 
 - การคดัเลือก
พนัธ์ุท่ีเหมาะสม 
การเตรียมแปลง 
การดูแลรักษา
เกีย่วกบัแมลง 
การใสปุ๋่ย การ
ก  าจดัวชัพืช การ
เกบ็เกีย่วผลผลิต 
และดา้น
การตลาด 

             

5. ศึกษาดูงาน
กลุม่เกษตรกร
ผลิตหนอ่ไมฝ้ร่ัง
ท่ีประสบ
ความส าเร็จ 

             

๖. มกีารจด
บนัทึกขอ้มลูและ
การสรุปขอ้มลู 

             

๗. ติดตาม
ความกา้วหน้า
ของโครงการ 

             

๘. การสรุปผล
การด าเนิน
โครงการฯ 
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11. ราย ะ  ียดง ประมา   ง ครงการ 
 งบประมาณทั้งส้ิน                 บาท (                              )  ดงัน้ี 

ที ่ ราย ะ  ียดค า ช   าย   านวน 
 คน) 

  านวน ราคา    
 น วย 

รวม ป็น งิน 

1 คา่ใชจ้า่ยกอ่นการฝึกอบรม     
 คา่ตอบแทนเจา้หน้าท่ี 2 คน  คร้ัง/

หลกัสูตร 
  - คา่เบ้ียเล้ียง 2 คน  คร้ัง 
  - คา่น ้ ามนัเชื้อเพลิง 1 คนั  คร้ัง 
2 คา่ใชจ้า่ยระหวา่งการฝึกอบรม     
 2.1 คา่ตอบแทนวทิยากร  คน  คร้ัง 
  - คา่บรรยาย  คน  คร้ัง 
  - คา่พาหนะหรือคา่น ้ ามนัเชื้อเพลิง  คนั  คร้ัง 
 2.2 คา่ตอบแทนเจา้หน้าท่ีผูจ้ดัฝึกอบรม 3 คน  คร้ัง 
  - คา่เบ้ียเล้ียง 3 คน  คร้ัง 
  - คา่น ้ ามนัเชื้อเพลิง 1 คนั  คร้ัง 
 2.3 คา่ใชจ้า่ยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม     
  - คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้/วนั   
  - คา่อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 มือ้/วนั 25 บาท/มือ้ 
 2.4 คา่สถานท่ีและโสตทศันูปกรณ์ 500 บาท   
 2.5 คา่ใชจ้า่ยในการศึกษาดูงาน     
  - คา่เชา่เหมาพาหนะในการเดินทาง     
  - คา่อาหารกลางวนั     
  - คา่คา่อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม   25 บาท 
  - คา่น ้ ามนัเชื่อเพลิง 1 คนั  คร้ัง 
  - คา่สถานท่ีและวทิยากร   500 บาท 
 2.6 คา่วสัดุฝึกอบรม     
 - ป้ายประชาสัมพนัธ์     

 2.7 คา่จดัท ารายงานสรุป     
 2.8 คา่จดัท ารายงานคูม่อืบนัทึกกจิกรรมเกษตรกร     

3 คา่ใชจ้า่ยติดตามผลการด าเนินงานหลงัการ     
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ฝึกอบรม 
 3.1 คา่ตอบแทนเจา้หน้าท่ี     
  - คา่เบ้ียเล้ียง     
  - คา่น ้ ามนัเชื้อเพลิง     

  
หมายเหตุ    คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม สามารถถวัจา่ยตามระเบียบกระทรวงการคลงัได ้

12  ผ ทีค่าดว า ะ ด ร   
  1. เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกบัการผลิตหนอ่ไมฝ้ร่ังให้มคีณุภาพและไดม้าตรฐาน 
GAP 
 2. เกษตรกรสามารถผลิตหนอ่ไมฝ้ร่ังคณุภาพสูง 
 3. เกษตรกรสามารถผลิตหนอ่ไมฝ้ร่ังให้เขา้สูร่ะบบการตรวจรับรองมาตรฐาน  
 4. ส.ป.ก.ลพบุ รี จะได้มีเกษตรกรกลุม่เป้าหมายผลิตหน่อไมฝ้ร่ังให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
GAP 

 

************************************************** 
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1  ช ่  ครงการ เตรียมความพร้อมเกษตรกรผูป้ลูกมะมว่งเขา้สูก่ระบวนการระบบอินทรีย์ 

2.  น วยงานร  ผิดช   
 2.1 หนว่ยงานรับผิดชอบหลกั  ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัราชบุรี (ส.ป.ก.ราชบุรี)  
 2.2 หนว่ยงานสนับสนุน 
   1. สถานีพฒันาท่ีดินจงัหวดัราชบุรี 
   2. ส านักงานเกษตรจงัหวดัราชบุรี 

3.   ว น า ครงการ/ค ะผู ด า นินการ 
  นายปรเดช  พธุจนัทร์ นักวชิาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบัติการ 
 ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัราชบุรี 

4     กการ  ะ   ุผ  
 มะมว่งเป็นหน่ึงในพืชเศรษฐกจิท่ีส าคัญของประเทศไทย ซ่ึงในป่ี 2555 ประเทศไทยมกีาร
สง่ออกมะมว่งถึง 74 ,0619 ตนั มลูคา่การสง่ออกร่วม 2 ,406 ล้านบาท ทั้งน้ีพื้นท่ีในเขต ต าบลแกม้อ้น 
อ าเภอจอมบึง จังหวดัราชบุรี มีเกษตรกรผูป้ลูกมะมว่งเป็นพืชหลกั จ านวนถึง 4,689 ไร ่ผลผลิต 9,465 
ตนั มูลคา่กวา่ 236 ลา้นบาท ซ่ึงพบวา่เป็นกลุม่ผูป้ลูกมะมว่งเดิมท่ีปลูกกนัมากวา่ 15 -20 ปี และพบ
แนวโน้มวา่ในอนาคตพื้นท่ีการปลูกมะมว่งอาจเทา่เ ดิมหรือลดลงน้อยลง เพราะภาคเกษตรกรของ
ประเทศไทยมอีายุท่ีมากข้ึน แตค่วามต้องการของตลาดจะเพิ่มข้ึน เพราะมีการเปิด AEC ในปี 2558 
โดยท่ีจะมกีารยกระดับมาตรฐานส้ินคา้ท่ีสูง ข้ึน ผู ้บริโภคจะหันมาใสใ่จการบริโภคมากข้ึน ท าให้
ภาคเกษตรเองกต็้องพ ัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยตอ่ผู ้บริโภค แตใ่นทางกลับกนั
เกษตรกรยังคงปลูกมะมว่งด้วยวิธีเ ดิม ๆ ท่ีอาศัยสารเคมเี ป็นตัวหลักในการเพาะปลูก จึงท าให้มี
ผลกระทบระยะยาวตอ่ทั้ง ผูบ้ริโภคและตอ่ตัวเกษตรกรเอง และยังมผีลกระทบตอ่ธรรมชาติเ ป็น
อยา่งมาก  

จากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนท าให้เกษตรกรมีความคิดท่ีจะปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตท่ี
ปลอดภัยตอ่ผู ้บริโภคซ่ึงไมส่่งผลกระทบตอ่เกษตรกรและธรรมชาติ ด้วยการผลิตมะมว่งระบบ
อินทรีย์ ทั้งน้ี เพื่อเ ป็นแปลงตัวอยา่งในการเรียนรู้และทดลองเปรียบเทียบ  ถึงผลผลิตท่ีได ้คุณภาพ 
และการลดคา่ใช ้จา่ยในการซ้ือสารเคมี ซึ ง เ ป็นปัจจัยหลักของต้นทุน ท่ีสูง ข้ึนอยา่งตอ่เ น่ือง 
ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวดัราชบุรี จึงได้จดัท าโครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรผู้ปลูก
มะมว่งเข้าสู ่กระบวนการระบบอินทรีย์ ควบคูก่บัการศึกษา ทดลอง ในแปลงตัวอยา่ง เพื่อท่ีจะ
พฒันาการปลูกมะมว่งระบบอินทรีย์ท่ีมีคณุภาพ สูค่วามตอ้งการของตลาดได้  

5  ว   ุประ งค  
5.1เพื่อพฒันาความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัระบบอินทรีย์ให้กบัเกษตรกร  
5.2เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้การท างานเป็นทีม และการฝึกปฏิบติัจริงในแปลงเรียนรู้  



182 

 

5.3เพื่อปรับเปล่ียนทศันคติของเกษตรกรในการท าเกษตรระบบอินทรีย์ 

6  วิ ีด า นินการ 
6.1 ส ารวจความตอ้งการและการพฒันาอาชีพดา้นการปลูกมะมว่งดว้ยระบบอินทรีย์ 
6.2 เกบ็รวบรวมขอ้มลู วเิคราะห์ ถึงความเป็นไปไดใ้นการพฒันาสูร่ะบบอินทรีย์ 
6.3 จดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมเกษตรกร พร้อมเขียนโครงการ ฯ 
6.4 ประสานงานเกษตรกร สถานท่ี วทิยากร และผูเ้กีย่วขอ้งในการฝึกอบรม 
6.5 ด าเนินการฝึกอบรมตามก  าหนดการ และศึกษาดูงาน  

  6.5.1 ความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบอินทรีย์ 
  6.5.2 หลกัการท าระบบอินทรีย์ 
  6.5.3 การใชว้ธีิสมนุไพรในการป้องกนัและก  าจดัศัตรูพืช  

6.5.4 เทคนิคการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 
6.5.5 การจดัการระบบอินทรีย์ในแปลงเกษตร 

           6.6 รว่มท าแปลงสาธิตในแปลงสาธิตของเกษตรกรเพื่อการศึกษา ทดลอง และเปรียบเทียบ 
           6.7 รว่มจดัท าปฏิทินการติดตามและประเมนิผลโครงการของเกษตรกรโดยคณะท างาน  

7   กษ รกรก ุ ม ป า มาย  
 กลุม่ผูป้ลูกมะมว่งเพื่อการสง่ออกบา้นหนองปากชฏั หมูท่ี่ 6 ต าบลแกม้อน้ อ าเภอจอมบึง 
จงัหวดัราชบุรี จ านวน 20ราย 

8     นทีด่ า นินการ 
 หมูท่ี่ 6 ต าบลแกม้อน้ อ าเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรีและ สถานท่ีศึกษาดูงาน  

9. ระยะ ว าด า นินการ 

 ปีง ประมา  2558  
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10   ผนการด า นินงาน 
แผนการและกจิกรรมด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ 
 

กิ กรรม 
ปีง ประมา  255๘  มาย   ุ 

  ค    ย    ค  ม ค  ก    มี ค   ม ย    ค  มิ ย ก ค    ค  ก ย  
1.ส ารวจความต้องการ
และการพฒันาอาชีพดา้น
การปลูกมะมว่งดว้ย
ระบบอินทรีย์ 

             

 
2.เกบ็รวบรวมขอ้มูล 
วเิคราะห์ถึงความเป็นไป
ไดสู้ก่ารพฒันาระบบ
อินทรีย์ 

             

3. จดัท าหลกัสูตรการ
ฝึกอบรมเกษตรกร 
พร้อมเขียนโครงการ ฯ 

             

4. ประสานงานเกษตรกร 
สถานท่ี วทิยากร และ
ผูเ้กีย่วขอ้งในการ
ฝึกอบรม 

             

5.ด าเนินการฝึกอบรม
ตามก  าหนดการ และ
ศึกษาดูงานและรว่มท า
แปลงสาธิต 

             

6.รว่มจดัท าปฏิทินการ
ติดตามและประเมนิผล
โครงการของเกษตรกร
โดยคณะท างาน 
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11  ง ประมา   

รายการ 
จ านวน
หนว่ย 
(คน) 

จ านวน
วนั/มือ้ 

ราคาตอ่
หนว่ย 

รวมเป็นเงิน 

1. คา่ใชจ่า่ยกอ่นการฝึกอบรม     
      คา่ตอบแทนเจา้หน้าท่ี     

- คา่เบ้ียเล้ียงเดินทาง     
- คา่น ้ ามนัเชื้อเพลิง     

2. คา่ใชจ้า่ยระหวา่งการจดัฝึกอบรม     

2.1 คา่ตอบแทนวทิยากร     
- ขา้ราชการ     
- บุคคลภายนอก     

2.2 คา่ตอบแทนเจา้หน้าท่ีผูจ้ดัฝึกอบรม     
- คา่เบ้ียเล้ียงเดินทาง     
- คา่น ้ ามนัเชื้อเพลิง     

2.3 คา่ใชจ้า่ยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม     
- คา่อาหารกลางวนั     
- คา่อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม     

2.4 คา่ตอบแทนสถานท่ีและโสดทศันูปกรณ์     
2.5 คา่ใชจ้า่ยการศึกษาดูงาน     

- คา่เชา่เหมาพาหนะเดินทาง     
- คา่อาหารกลางวนั     
- คา่อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม     
- คา่น ้ ามนัเชื้อเพลิง     
- คา่สถานท่ีและวทิยากร     

2.6 คา่วสัดุฝึกอบรม     
3. คา่ใชจ้า่ยติดตามผลการด าเนินกจิกรรมหลงัการฝึกอบรม     

3.1 คา่ตอบแทน     
- คา่เบ้ียเล้ียงเดินทาง     
- คา่น ้ ามนัเชื้อเพลิง     

รวมท  ง ิ น     
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 มาย   ุ งบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ตามความจ  าเป็น 

12. ผ ทีค่าดว า ะ ด ร   

 1. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม มคีวามรู้ ความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบเกษตรอินทรีย์มากข้ึน 
2. เกษตรกรสามารถน าเอาความรู้เกีย่วกบัระบบอินทรีย์ท่ีถูกต้องและเหมาะสมไปปรับใช ้

ในพื้นท่ีได ้
3. เกษตรกรมคีวามคิดริเร่ิมท่ีจะปรับเปล่ียนมาใชร้ะบบอินทรีย์มากข้ึน 

13.   วชี ว ดผ ด า นินงาน ครงการ 
 1. จ านวนเกษตรกรท่ีผา่นการฝึกอบรมมคีวามรู้เพิ่มข้ึนและน าไปปรับใชใ้นแปลงเกษตร
ของตนเองได ้ไมน่้อยกวา่ 70 % 
 2.เกษตรกรท่ีเขา้รับการฝึกอบรมสามารถลดตน้ทุนและปัจจยัการผลิตได ้ ไมน่้อยกวา่ 30 % 

 

************************************************** 
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1  ช ่  ครงการ การผลิตขา้วเชิงธุรกจิแบบครบวงจร  
                     กรณีศึกษา เขตปฏิรูปท่ีดินต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา 

2  ผู ร  ผิดช   ครงการ  
       นางสาวลลิต า พาณิชกรก ุล ต  าแหน่ง น ักวิชาการปฏิ รูปที่ดิ นช าน าญการ  
                                            ส าน ักงานการป ฏิ รูปที่ดิ นจั งหวดั พระนค รศรีอย ุธยา  

3     กการ  ะ   ุผ  
พื้นท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดิน ต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบวัหลวง  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา มี

ประชากรส่วนใหญป่ระกอบอาชีพท านาเป็นอาชีพหลกั พื้นท่ีมีศกัยภาพท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะท่ีจะ
เป็นแหลง่ผลิตเมล็ดพันธ์ุขา้วและเป็นแหลง่ผลิตขา้วเพื่อบริโภคตามมาตรฐาน GAP โดยการท านา
สามารถแบง่วิธีการผลิตออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1)  การปลูกข้าวเพื่อขายข้าวให้กบัโรงสีข้าวโดยท่ี
โรงสีข้าวจะน าไปสีและบรรจุถุงเพื่อจ าหน ่ายให้กบัผู ้บริโภค และ 2) การปลูกข้าวเพื่อผลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วแลว้จ าหน ่ายให้กบัเกษตรกรเพื่อน าไปท าพ ันธ์ุข้าวปลูก ส าหรับเกษตรกรท่ีเ ลือกจะผ ลิต
เมล็ดพนัธ์ุขา้วและการผลิตข้าวเพื่อบริโภคนั้นมีกระบวนการผลิตท่ีตอ้งอาศัยการท านาแบบประณีต 
มขีั้นตอน สามารถสร้างรายไดท่ี้มากกวา่การผลิตขา้วเพื่อขายโรงสีทัว่ไป เกษตรกรเกดิแรงจูงใจใน
การลงทุน ซ่ึงการรวมกลุม่จะชว่ยเพิ่มอ านาจการตอ่รองทางการคา้ เชน่ การรวมกลุม่ เพื่อซ้ือปัจจัย
สนับสนุนการผลิต ชว่ยลดตน้ทุนการผลิต รวมกลุม่เพื่อจ าหน ่ายพนัธ์ุขา้วและขา้วเพื่อบริโภคเอง
สามารถลดการสูญเสียรายไดใ้ห้แกพ่อ่ค้าคนกลาง ดงันั้ น จึงถือเป็นโอกาสและเป็นแนวทางในการ
ยกระดบัและสร้างรายไดใ้ห้กบัเกษตรกร อีกทั้ง  เป็นการเพิ่มศักยภาพความเขม้แข็งของเกษตรกรใน
เขตปฏิรูปท่ีดินให้เพิ่มข้ึน สามารถด ารงอาชีพเกษตรกรรมได้อยา่งม ัน่คงและยั่งยืนตอ่ไป แมว้า่
ขั้นตอนการผลิตจะมีขั้นตอนท่ีมากกวา่ แตห่ากเกษตรกรเ รียนรู้และใช ้องค์ความรู้เชิงวชิาการท่ี
ได้รับและจากการแลกเปล่ียนประสบการณ์น าไปสู่การปฏิบัติจริง จะเข้าใ จและสามารถสร้าง
กระบวนการบริหารจัดการผลิตท่ีถูกตอ้ง อยา่งเป็นระบบและครบวงจร ซ่ึงผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ 
นับวา่มคีวามคุ้มคา่เ ป็นอยา่งย่ิงและเป็นรูปแบบอาชีพทางเ ลือกหน่ึงท่ีนา่สนใจ แมว้า่จะมท่ีีดินไม ่
มากนักกส็ามารถสร้างมลูคา่ในท่ีดินได้มากเลยทีเดียว       

ในการน้ี ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา (ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา)  จึง
ได้จดัท าโครงการการผลิตข้าวเชิงธุรกจิแบบครบวงจร กรณีศึกษา เขตปฏิรูปท่ีดินต าบลสิงหนาท  
อ าเภอ ลาดบัวหลวง จังหวดัพระนครศรีอยุธยา เพื่อผลิตขา้วคณุภาพดีตามมาตรฐาน GAP ขา้ว แบบ
ครบวงจรข้ึน เพื่อสง่ เสริมและพัฒนาอาชีพทางเลือกในการผลิตเมล็ดพันธ์ุขา้วและขา้วเพื่อบริโภค
แบบครบวงจร  โดยเน้นการรวมกลุม่ สร้างระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและครบวงจร แบบ
กระบวนการมีส่วนร่วมกบัเกษตรกรพร้อมกบับูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทั้ง น้ีโครงการมี
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โอกาสและความเป็นไปได้สูงเน่ืองจากตลาดมีแนวโน้มความต้องการรับซ้ือเมล็ดพันธ์ุข้าวท่ีมี
คณุภาพจ านวนมากและการผลิตข้าวเพื่อบริโภคส าหรับตลาดผูรั้กสุขภาพก็ยังมีส่วนแบง่ทาง
การตลาดอีกมาก อีกทั้ง  เป็นการสร้างรายไดท่ี้ม ัน่คงให้กบัเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินสามารถใช ้
กระบวนการคิดเพื่อวิเคราะห์และปรับตวัไดท้นัตอ่สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา สามารถอยู ่
ในภาคเกษตรกรรมตามวถีิชีวติเกษตรในเชิงเกือ้กลูกนัไดอ้ยา่งม ัน่คง และสร้างความยัง่ ยืนให้กบั
เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินสืบไป  

4  ว   ุประ งค  
1. เพื่อให้เกษตรกรมคีวามรู้ ความเขา้ใจ ระบบการผลิตขา้วเชิงธุรกจิแบบครบวงจรท่ีถูกตอ้ง

และเหมาะสม 
2. เพื่อยกระดบัศกัยภาพการผลิตข้าวตามมาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP 

ขา้ว) 
3. เพื่อสง่เสริมคณุภาพชีวติของเกษตรกร และความปลอดภยัของผู้ผลิตและผู้บริโภค 

5  วิ ีด า นินการ 
 1. คัดเลือกกลุม่เ ป้าหมาย และพื้นท่ี ท่ีมีความพร้อม โดยการประเมินศักยภาพของกลุม่ 

(กลุม่ใหม/่กลุม่เดิม เพื่อพฒันาแบบยกระดบั)  

2. จดัประช ุมเพื่อชี้ แจงโครงการ รับสมคัรผูท่ี้สนใจเข้ารว่มโครงการ กรณี พฒันากลุม่เดิม 
จดัท า (รา่ง) แผนการสง่เสริมและพฒันา 

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนตามแผนงานโครงการ โดยจัดฝึกอบรม ชิงป  ิ  ิการ/ศึกษาดู
งาน จดัตั้งศูนย์ตน้แบบการเรียนรู้มชีีวติ ในหัวขอ้เกีย่วกบั  

3.1 พฒันาระบบการผลิตขา้วเชิงธุรกจิแบบครบวงจรท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม (ตั้งแตต่น้
น ้ า       

      กลางน ้ า และปลายน ้ า)  
3.2 เทคโนโลยีการจดัการหลงัการเกบ็เกี่ยว การปรับปรุงคณุภาพผลผลิต บรรจุภณัฑ์  
3.3 การพฒันาชอ่งทางตลาดและการจ าหนา่ย 
3.4 จดัตั้งศูนย์เรียนรู้ระบบการผลิตเมล็ดพนัธ์ุเชิงธุรกจิแบบครบวงจร ๑ แหง่ 
3.5 จดัตั้งศูนย์เรียนรู้ระบบการผลิตขา้วเพื่อบริโภคเชิงธุรกิจแบบครบวงจร ๑ แหง่ 
3.6 จดัท าแปลงตน้แบบการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ๓ แหง่ และการผลิตขา้วเพื่อบริโภค ๓ 

แหง่ตามมาตรฐาน GAP 
3.7 สนับสนุนปัจจัยการผลิต เชน่ เมล็ดพันธ์ุข้าว และ เมล็ดพันธ์ุข้าวเพื่อบริโภค ปุ๋ยอินทรีย์ 

ฯลฯ 
3.8 ศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้แนวคิด/บทเรียน จากกลุม่สหกรณ์ท่ีประสบความส าเร็จ ๑ แหง่   
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4. ติดตามผลการด าเนินงาน 
5. ประเมนิผลการด าเนินงาน 
6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

6   กษ รกรก ุ ม ป า มาย   
กลุม่เกษตรกรบา้นหนองสนุน่ ต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา จ านวน 50 ราย 
 

7     นทีด่ า นินการ  
ศูนย์ข้าวช ุมชนนิคมการเกษตรต าบลสิงหนาท เขตปฏิรูปท่ีดินต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบัว

หลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

8. ระยะ ว าด า นินการ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 1 ปี เร่ิม ๑ ตุลาคม 2557 ถึง  ๓0 กนัยายน 2558  

9   ผนการด า นินงาน 
แผนการและกจิกรรมด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ 
 

กิ กรรม 

ปีง ประมา  2558  มาย

   ุ  

  ค  

 

  ย  

 

  ค  

ม

ม ค  

ก

ก    

มี

มี ค  

ด

 ม ย  

 

  ค  

มิ

มิ ย 

ก

ก ค  

 

  ค  

ก

ก ย  
1. คดัเลือก
กลุม่เป้าหมาย 
และพื้นท่ี 
เตรียมความ
พร้อมโดยการ
ประเมนิ
ศกัยภาพของ
กลุม่และ             
จดัท าแผนการ
สง่เสริมพฒันา 

             

2. ประสานงาน
เกษตรกร 
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สถานท่ี 
วทิยากร และผู้
ท่ีเกีย่วขอ้ง 
3. เตรียมวสัดุ
อุปกรณ์การ
ฝึกอบรม 

             

4. ด าเนินการ
ฝึกอบรมตาม
ก  าหนดการ 

             

5. รายงานผล
การด าเนินงาน
โครงการฯ 

             

6. ติดตามผล
การฝึกอบรม 

             

๗. รายงานผล
การด าเนินงาน 

             

 
10. ผ ทีค่าดว า ะ ด ร   

1. เกษตรกรมคีวามรู้ ความเข้าใจ ระบบการผลิตขา้วเชิงธุรกจิแบบครบวงจรท่ีถูกตอ้งและ
เหมาะสม (ตั้งแตต่น้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า) 

2. เกษตรกรมรีายไดเ้พิ่มมากข้ึน  
3. เกดิต้นแบบกลุม่เกษตรกรท่ีเข้มแข็ง ดา้นการบริหารจัดการท่ีดินขนาดเล็กและการพัฒนา

ท่ีดินอยา่งเต็มศกัยภาพและเหมาะสมกบัพื้นท่ี 
4. เกษตรกรสามารถยกระดับการคิดวเิคราะห์และเป็นตน้แบบการจดัการผลิตขา้วเชิงธุรกิจ

แบบครบวงจร ๒  กลุม่ คือ ด้านการผลิตเมล็ดพันธ์ุพ ัน ธ์ุข้าวและการผลิตข้าวเพื่อบริโภคตาม
มาตรฐาน GAP 

5. เกดิผลผลิตท่ีมคีวามปลอดภ ัยตอ่ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค และเป็นมติรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 
 

**************************************** 
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1.ช ่  ครงการ สง่เสริมและจดัตั้งสหกรณ์เกษตรอินทรีย์นิคมเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอวงัน ้ าเขียว 
จงัหวดั    นครราชสีมา ในเขตปฏิรูปท่ีดิน                                               

2   น วยงานร  ผิดช   
   หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบหลกั  ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
                              ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดันครราชสีมา 
   หนว่ยงานสนับสนุน   สถาบนัวชิาการดา้นสหกรณ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
         ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) 
    ส านักงานพฒันาการวจิยัการเกษตร (สวก.) องค์การมหาชน 
                 ส านักงานสหกรณ์จงัหวดันครราชสีมา 
                   ส านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์นครราชสีมา 
                  ส านักงานเกษตรจงัหวดันครราชสีมา 

3.   ว น า ครงการ    นายกชพร กล่ินบุญมา นักวชิาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบติัการ 
    ทีป่ร กษา ครงการ   ปฏิรูปท่ีดินจงัหวดันครราชสีมา 
                          ผูอ้  านวยการกลุม่ยุทธศาสตร์และการปฏิรูปท่ีดิน 

4.    กการ  ะ   ุผ  

  สหกรณ์ คือ องค์การของบรรดาบุคคล ซ่ึงรวมกลุม่กนัโดยสมคัรใจในการด าเนินวิสาหกิจ
ท่ีพวกเขาเป็นเจา้ของร่วมกนั  และควบคุมตามหลักประชาธิปไตยเพื่อสนองความต้องการ (อัน
จ าเ ป็น)และความหวงัรว่มกนัทางเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรม สหกรณ์เป็นการรวมตวักนัของ
บุคคลท่ีมีปัญหาคลา้ยๆกนั มาร่วมกนัแกไ้ขปัญหา เป็นองค์การท่ีมีกฎหมายรองรับ มสี่วนราชการ
เขา้มาชว่ยเหลือสนับสนุน พร้อมทั้งมกีารแบง่ปันผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนโดยธรรม 

  นิคม ศรษฐกิ     ยีง  า ภ ว งน  า  ียว   ง ว ดนครราช ีมา  ด าเนินงานภายใตยุ้ทธศาสตร์
ขจัดความยากจน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยบูรณาการ การบริหาร การจดัการงบประมาณ 
และการปฏิบัติ  เพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจนทั้งระบบ ตั้ งแตร่ะดับบุคคล ระ ดับช ุมชน  และ
ระดับประเทศ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดใ้ห้ความเห็นชอบ เมื่อวนัท่ี 4 ตุลาคม 2548 มหีลกัการ 4 ประการ  
ดงัน้ี  1.) เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 2.) เน้นการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 3.) เน้นการน าท่ีดินท่ีถูก
ปลอ่ยให้รกร้างวา่งเปลา่มาใช ้ประโยชน์ 4.) เน้นการรวมกลุม่เกษตรกรให้พึ่ งพาชว่ยเหลือกนั  
ค ะกรรมการการป ิรูปที่ดิ น   ่  กษ รกรรม  (คปก.) มีมติเมื่อวนั ท่ี  21  พฤศจิกายน   2548 
เห็นชอบให้ด าเ นินการในพื้นท่ีน าร่องนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดินในปี พ .ศ.2549  
จ านวน   10  จังหวดั  ได้แก ่ จงัหวดัขอนแกน่   จังหวดักาญจนบุรี  จังหวดัพะเยา   จังหวดัเชียงใหม ่ 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ   จังหวดัเชียงราย   จังหวดัศรีษะเกษ   จังหวดัปัตตานี   จังหวดัฉะเชิงเทรา และ 
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จงัหวดันครราชสีมา    าน กงานการป ิรูปที่ดิน  ง ว ดนครราช ีมา   ได้ด าเ นินการจัดตั้ง   นิคม
เศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน  บนเน้ือท่ี  3,832  ไร่  บนพื้นท่ีของ บริษัท วนาวาส จ ากดั  ท่ีได้
สละการครอบครองให้เป็นประโยชน์ตอ่ส่วนรวมและไมรั่บคา่ชดเชย  ท่ีตั้งบา้นคลองบงพฒันา  หมู ่
ท่ี 16  ต าบลวงัน ้ าเขียว  อ าเภอวงัน ้ าเ ขียว  จังหวดันครราชสีมา จากการด าเ นินงานนิคมฯ มุง่เน้น
สง่เสริมให้เกษตรกรใชป้ระโยชน์จากท่ีดินท่ี (ส.ป.ก.) จดัให้เกดิประโยชน์สูงสุด โดยการส่งเสริม
อาชีพให้กบัเกษตรกร เชน่ ปลูกผักเมืองหนาว ผักสลดั ผักพื้นบ้านตา่งๆ เ ล้ียงไกไ่ข ่เล้ียงปลาดุก 
เพาะเห็ด สมนุไพร ปลูกข้าว ในรูปแบบการเกษตรอินทรีย์ ท าให้เกษตรกรมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน พอ
อยู ่พอกนิ พอเพียง 
  จากการจดัท าเวทีประชาคมอยา่งมีสว่นร่วมของสมาชิกนิคมเศรษฐกจิพอเพียงอ าเภอวงัน ้ า
เขียว จังหวดันครราชสีมา  เมื่อวนั ท่ี 28 สิ งหาคม 2557 และ วนัท่ี  4 กนัยายน 2557 โดย ส.ป.ก .
นครราชสีมา ไดข้อ้มลูเพื่อวา่งแผนการพัฒนานิคมฯ สามปี (2559-2561)  เกษตรกรมีความต้องการท่ี
จะจดัตั้งสหกรณ์ เพื่อ แกปั้ญหาการจดัซ้ือปัจจัยการผลิตท่ีมีราคาแพง และจดัจ าหนา่ยผลผลิตท่ีได้
ราคาท่ีเป็นธรรม และตอ้งการสร้างเครือขา่ยกบัสหกรณ์ อ่ืนตา่งๆ 

5. ว   ุประ งค   ง ครงการ 
 5.1 เพื่อสง่เสริมและให้ความรู้แกเ่กษตรกรในการจดัตั้งสหกรณ์ 
 5.2 จดัตั้งสหกรณ์เกษตรอินทรีย์นิคมเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอวงัน ้ าเขียว ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

6.   านทีด่ า นินการ 
นิคมเศรษฐกจิพอเพียงอ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา  บา้นคลองบงพฒันา  หมูท่ี่ 16  

ต าบลวงัน ้ าเขียว  อ าเภอวงัน ้ าเขียว  จงัหวดันครราชสีมา 

7.  ป า มาย 
 เกษตรกรสมาชิกนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 50 
ราย 

8  ระยะ ว าการด า นินการ 

 เดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือนกนัยายน 2557 

9. วิ ีด า นินการ 
 9.1 จดัประชมุ เกษตรกรท่ีตอ้งการและมแีนวคิดในการร่วมจัดตั้ง สหกรณ์ โดยเชิญ 
วทิยากรท่ีมคีวามรู้ดา้นการสหกรณ์ สร้างแนวความคิด จดักระบวนการ (รวบรวมรายชื่อ) 
 9.2 ประสานงานกบัหนว่ยงาน สว่นราชการ ขอค าแนะน า พร้อมทั้งอบรมให้ความ 
 9.3 ศึกษาดูงาน สหกรณ์ท่ีด าเนินการ ประสบความส าเร็จ เพื่อเป็นการสร้างแนวคิดในการ
จดัตั้ง 
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 9.4 ประชมุสมาชิก ก  าหนดชื่อ ประเภท วตัถุประสงค์ แผนการด าเนินการ คดัเลือกคณะผู้
จดัตั้งสหกรณ์ 
 9.5 ประชมุคณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์ 
  - จองชื่อสหกรณ์ กบัส านักงานสหกรณ์จงัหวดันครราชสีมา   
                    - จดัท ารา่งขอ้บงัคบั แผนการด าเนินการ 3 ปี 
  - จดัท าบญัชีรายชื่อผูจ้ะเป็นสมาชิก 
 9.6 ประชมุผูจ้ะเป็นสมาชิก  
  รับทราบชื่อ ประเภท วตัถุประสงค์ แผนการด าเนินการ พิจารณารา่งขอ้บงัคบั
สหกรณ์ 
 9.7 คณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์ย่ืนเอกสาร 
  - ค าขอจดทะเบียน 
  - ส าเนารายงานการประชมุผูจ้ะเป็นสมาชิก 
  - บญัชีรายชื่อ ขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
 9.8 นายทะเบียนสหกรณ์ 
  - รับจดทะเบียนภายใน 15 วนัท าการ 
    9.9 เร่ิมด าเนินกจิกรรมตา่งๆ ในนามสหกรณ์  

10  ง ประมา ค า ช   าย 

 65,000 บาท (หกหมืน่ห้าพนับาทถว้น) 

11. ผ ทีค่าดว า ะ ด ร   
 10.1 สามารถจดัตั้งสหกรณ์เกษตรอินทรีย์นิคมเศรษฐกจิพอเพียงอ าเภอวงัน ้ าเขียว ในเขต
ปฏิรูปท่ีดิน ได ้
 10.2 เกษตรกรเขา้เป็นสมาชิก ขั้นแรกไมต่ ่ากวา่ 50 ราย  
 10.3 สหกรณ์ด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง และมปีระสิทธิภาพ สมาชิกไดป้ระโยชน์  

12.   วชี ว ด 
 เชิงปริมาณ : จดัตั้งสหกรณ์ไดต้ามเป้าหมาย 1 สหกรณ์ 
         เกษตรกรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ไมต่ ่ากวา่ 50 ราย 

เชิงคณุภาพ : เกษตรกรสมาชิกไดป้ระโยชน์ในการจัดตั้งสหกรณ์ สามารถแกไ้ขปัญหา
ตา่งๆของ   เกษตรกรได ้ พร้อมทั้งมรีายจา่ยลดลง รายไดเ้พิ่มข้ึน 

    

************************************************** 
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1.ช ่  ครงการ การผลิตขา้วครบวงจรมุง่สูผ่ลิตภณัฑ์ขา้วชมุชน ต าบลหนองโดน อ าเภอล าปลายมาศ  
                  จงัหวดับุรีรัมย์ 
2.  ว น า ครงการ  

นายชิรภ ทร  พิเมย นักวชิาการปฏิรูปท่ีดินช  านาญการ 
ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดับุรีรัมย์ 

3.   กการ  ะ   ุผ   
“ชมุชนหนองโดน” เป็นชมุชนแห่งหน่ึงของอ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย์ ตั้งอยูท่าง

ทิศใตห้า่งจากอ าเภอล าปลายมาศประมาณ ๑๗ กโิลเมตร ประกอบดว้ย ๘ หมูบ่้าน ประชากรรวมทั้ง
ส้ิน 5,1o3 คน แยกเป็นชาย 2,526 คน หญิง 25,77 คน สว่นใหญป่ระกอบอาชีพท านาขา้ว รองลงมา
ไดแ้กปลูกพืชผกัผลไม ้ค้าขาย และรับจา้งทัว่ไป ช ุมชนแหง่น้ีมวีสัิยทัศน์คือ “หนองโดนเมืองน ่าอยู ่
คูแ่หลง่วฒันธรรม เลิศล ้ าเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมการทอ่งเท่ียว” และมยุีทธศาสตร์การพัฒนา
ดา้นเศรษฐกิจ คือ “เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิระดับบุคคล ครอบครัว และช ุมชน โดย
เกษตรอินทรีย์ การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร การพัฒนากลุม่ให้มีความสามารถและทกัษะในการ
ผลิต การเพิ่มมลูคา่ของสินคา้ สามารถขยายตลาดไปสู่ตลาดกลาง”                                                                                                                    

สภาพปัญหา : คือ ชาวนาผูผ้ลิตขา้วถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอ่คา้คนกลาง (โรงสีข้าว)    ทุก
ประการ นับตั้งแตจ่ าตอ้งขา้วเปลือกให้ในราคาต ่า แตก่ลบัตอ้งซ้ือเมล็ดพนัธ์ุในราคาสูง 

โจทก์ค าถาม : เพื่อการวจิัยพฒันาแกปั้ญหาของชมุชน ได้แก ่“ชมุชนหนองโดนจะสามารถ
แกไ้ขปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอ่คา้ตนกลาง โดยการหันมาผลิตขา้วแบบครบวงจรตลอด
หว่งโซอุ่ปทานไดห้รือไม ่

4.ว   ุประ งค  
4.1 เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมคีวามรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการผลิตขา้วครบวงจร 
4.2 เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปสูก่ารปฏิบติัได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ  
4.3 เพื่อศึกษากระบวนการผลิตขา้วครบวงจรและสร้างเป็น Model “หนองโดน” ได ้

5. ป า มาย เกษตรกรในชนุชนต าบลหนองโดน อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย์ จ านวน  ๓0 คน 

6.วิ ีด า นินงาน 

ระยะที ่1 ศ กษาชุมชน 
1. SWOT Analysis วเิคราะห์ชมุชน จดัท าเวทีชมุชน เพื่อคน้หาปัญหาและความ 

ตอ้งการท่ี 
    แทจ้ริงของชมุชนหนองโดน 
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2. ตั้งค าถามหรือตั้งโจทก์ค าถามเพื่อคน้หาค าตอบด้วย Project Base Learning 
3. คน้หาและรวบรวมองค์ความรู้เกีย่วกบัประเด็นปัญหาท่ีจะท าการวิจยัพฒันา

รว่มกบัชมุชน 
   4. จดัท า Project Base Learning เพื่อขออนุมติั 

ระยะที ่2   รมภาคทฤษฎ ี

1. กระบวนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวมาตรฐานกรมการขา้ว  
2. การสร้างเคร่ืองหมายการคา้ 
3. การออกแบบผลิตภณัฑ์  
4. ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ขา้วคณุธรรม ต.ก  าแมด อ.กดุชมุ จ.ยโสธร 
5. ถอดบทเรียน แลกเปล่ียนเรียนรู้ น าสูก่ารปฏิบติั  

 ระยะท่ี 3 อบรมปฏิบติัการ 
1. จดัท าแปลงผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ๑ คน ตอ่ ๑ แปลง ๆ ละไมต่ ่ากวา่ 1 ไร ่ 
2. ประสานและจดัหาตลาดจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ขา้วในรูปแบบ Farmer Shop 
3. ผลิตขา้วสารบรรจุภณัฑ์ สง่จ าหนา่ยในร้าน Farmer Shop 
4. ประสานการเขา้สูม่าตรฐาน GAP GMP HACCP   
5. ประเมนิผล สรุปบทเรียน จดัท าเป็นคูม่อืในรูปแบบ “หนองโดนโมเดล” 

7.ผ ทีค่าดว า ะ ด ร   
เกษตรกรสามารถผลิตข้าวท่ีมีคุณภาพมาตรฐานได้ครบวงจรตามห่วงโซอุ่ปท าน และ

สามารถตัดโซอุ่ปทานของพอ่ค้าคนกลางออกไปได้ ท าให้ไมเ่กิดความเสียบเปรียบในทางการค้า
และการก  าหนดราคา สง่ผลให้สามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยืน 

8.  วชี ว ด เกษตรกรผูเ้ขา้โครงการสามารถผลิตขา้วแบบครบวงจรได้ไมน่้อยกวา่ร้อยละ ๘0 

 

************************************************** 
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1  ช ่  ครงการ กระบวนการจดัการการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดสารพิษสู่ความยัง่ยืนของกลุม่

วสิาหกจิชมุชนเกษตรผสมผสานนาแพงสงแดง  

2   น วยงานร  ผิดช    

หนว่ยงานรับผิดชอบหลกั  ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัขอนแกน่  

หนว่ยงานสนับสนุน  ส านักงานเกษตรจงัหวดัขอนแกน่  ส านักงานเกษตรอ าเภอโคกโพธ์ิ

ไชย สถานี   พฒันาท่ีดินขอนแกน่  ศูนย์บริหารศตัรูพืชจงัหวดัขอนแกน่  ส านักงานตรวจ

บญัชีสหกรณ์ขอนแกน่ ส านักงานสหกรณ์จงัหวดัขอนแกน่  

3    ว น า ครงการ  นางณฐัโสภิณ  ตรีสุวรรณวฒัน์  นักวชิาการปฏิรูปท่ีดินช  านาญการ 

4     กการ  ะ   ุผ  

 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมพีื้นฐานเศรษฐกจิพึ่ งพิงระบบการเกษตรและประชากรส่วน

ใหญข่องประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกัผลผลิตทางการเกษตรจึงนับเป็นสินคา้ท่ีท า

รายได้หลกัให้แกป่ระเทศรวมถึงไดส้ร้างความมัน่คงดา้นอาหารให้กบัประเทศไทยและชาวโลกดว้ย 

แตว่ิถีการผลิตในปัจจุบันท่ีมุง่ท าการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตในปริมาณท่ีมาก เพื่อหวงัจะได้รายได้ท่ี

มากตามไปดว้ยจึงต้องเพิ่มตน้ทุนในการผลิต เชน่ คา่พนั ธ์ุ คา่ปุ๋ย คา่สารเคมีป้องกนัก  าจดัศัตรูพืช คา่

เคร่ืองจกัรกลการเกษตรเพื่อทดแทนแรงงานคนท่ีนับวนัแตจ่ะมีน้อยลงและค ่าแรงกสู็งข้ึนเร่ือยๆ 

ตามสภาวการณ์เศรษฐกจิในปัจจุบนั ซ่ึง เงินทุนสว่นใหญไ่ดม้าจากการกูยื้มท าให้เกษตรกรประสบ

กบัปัญหาหน้ีสินเมื่อรายได้กบัรายจา่ยไมส่มดุลกนั นอกจากนั้ นเกษตรกรยังมีความเส่ียงจากภ ัย

ธรรมชาติ ฝนแล้ง  น ้ าทว่ม โรคแมลงระบาด ซ่ึงยากตอ่การควบคมุ และท่ีส าคัญเกษตรกรมปัีญหา

ด้านการตลาดท่ีไมม่ีอ าน าจในการตอ่รองจากพ ่อค้า เ น่ืองจากการรวมกลุ ่มท่ีไมเ่ข้มแข็ง วิถี

การเกษตรดังกลา่วข้างต้นไมเ่พียงแตก่ระทบเฉพาะดา้นเศรษฐกิจ แตห่ากกระทบตอ่ส่ิงแวดล้อม

และ สุขภาพของผู้ผลิต และผูบ้ริโภคท าให้เกิดโรคภยัร้ายแรงตา่งๆ เชน่ โรคมะเ ร็ง  ท่ีเกดิจากการท่ี

รา่งกายไดรั้บสารพิษสะสมเขา้อยูใ่นร่างกายและจะแสดงผลเมือ่ภูมิคุม้กนัร่างกายลดลง  เหลา่น้ีคือ

หว่งโซปั่ญหาท่ีเกิดข้ึนและเป็นอยูใ่นประเทศไทย  ตราบใดท่ีเรายังคงด าเนินวิถีการเกษตรแบบ

พึ่งพาระบบเกษตรเคมอียูอ่ยา่งน้ี  ผลกระทบดา้นลบกน็ับวนัแตจ่ะทวคีวามรุนแรงและขยายวงกวา้ง

ออกไปเร่ือยๆ 

 จากสภาพปัญหาดงักลา่วขา้งตน้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดจ้ัดท าแผนปฏิบติัราชการ 

4 ปี          (  พ.ศ.2555 – 2558 )  ท่ีสอดคล้องกบัแผนบริหารราชการแผน่ดิน แนวนโยบายพื้นฐาน
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แห่งรัฐ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย แผนพัฒนาการเกษตร ในชว่งแผนพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 11 (  พ.ศ.2555 – 2559) โดยได้เชื่อมโยงและน าเอาแนวทางการ

พฒันาการเกษตร ใน 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบดว้ย ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาคณุภาพชีวิตเกษตรกร  ข้อ 

1.3 สร้างเสถียรภาพรายไดเ้พื่อกา้วสูค่วามเป็นผู้จดัการฟาร์มแบบมอือาชีพ และข้อ 1.4 ส่งเสริมให้

ท าเกษตรกรรมยั่งยืน  อาทิเกษตรผสมผสาน  เกษตรทฤษฎีใหม ่วนเกษตร เกษตรอินทรีย์และเกษตร

ธรรมชาติ บริหารจัดการฟาร์มอยา่งเหมาะสมตอ่สภาพแวดล้อมและผลิตอาหารปลอดภัยใชบ้ริโภคใน

ครัวเรือนและเป็นท่ียอมรับของตลาด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาขีดความสามารถในการผลิต การจดัการสินคา้เกษตรและความมัน่คงอาหาร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พฒันาทรัพยากรการเกษตรอยา่งมีประสิทธิภาพสมดุลและยัง่ยืน  

 ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส.ป.ก.)  ได้น านโยบายและยุทธศาสตร์การ

พัฒนาดังกลา่วข้างต้น สู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานคือการจัดท่ีดิน และท่ีอยูอ่าศัยให้

เกษตรกรฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สง่ เสริมการเรียนรู้และสนับสนุนเงินทุน

เพื่อพฒันาอาชีพ สร้างคามเข้มแข็งและพฒันาตนเองตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง นอกจากนั้น ยัง

มภีารกจิในการจดัการผลผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดินให้ ไดต้ามมาตรฐาน การปฏิบัติท่ีดีทาง

การเกษตร (GAP) โดยไดจ้ัดตั้ง ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (ศรม.) เพื่อตรวจ

รับรองพืช ๔ ชนิด ไดแ้ก ่ออ้ย มนัส าปะหลงั ขา้วโพด และสับปะรด 

ปัจจุบัน ก  าลังด าเนิน การเพิ่มเติมส าหรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

รวมถึงเพิ่มชนิดของพืชท่ีตรวจรับรองคือขา้วและพืชผัก  เพื่อเป็นการยกระดับกระบวนการผลิตพืช

ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินให้ได้ตามมาตรฐานเป็นท่ียอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับ

สากล 

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัขอนแกน่ ( ส.ป.ก.ขอนแกน่ ) ได้น านโยบายและแผนงาน

ลงสู่การปฏิบติัตอ่เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินจังหวดัขอนแกน่ โดยผา่นโครงการตา่งๆ เชน่การจัด

ท่ีดินท ากนิ การจดัท่ีอยูอ่าศัย  การพัฒนาเกษตรกร  การพัฒนากลุม่วิสาหกจิชมุชนและธุรกิจช ุมชน 

ความร่วมมอืไตรภาคี การสร้างพ ัฒนาเกษตรกรรุ่นใหมแ่ละยุวเกษตรกร การพัฒนาอาชีพนอก

การเกษตร การสง่เสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกิจ การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน ้ า โครงการ

คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี  โครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินกองทุนและโครงการเกษตรกรปราดเปร่ือง 
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เพื่อให้เกษตรกรและกลุม่เกษตรกรสามารถพึ่ งตน เอง และพึ่ งพากนัเอง มีความเข้มแข็งและมี

คณุภาพชีวติท่ีดีข้ึนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   

จากการติดตามการด าเ นินงาน กลุม่วสิาหกจิช ุมชนเกษตรผสมผสานนาแพงสงแดง  ต าบล

นาแพง อ าเภอโคกโพธ์ิไชย ซ่ึงเป็นกลุม่ท่ีเขา้รว่มโครงการเกษตรกรปราดเปร่ืองและโครงการสร้าง

พฒันาเกษตรกรรุ่นใหม ่ปี 2557 และกลุม่ไดกู้ยื้มเงินกองทุน จาก ส.ป.ก. เพื่ อมาใช ้ในการด าเ นิน

กจิกรรมของกลุม่และสมาชิกจากการพูดคุยกบัสมาชิกและคณะกรรมการกลุม่พบวา่กลุม่มจุีดเดน่

คือ สมาชิกมกีารผลิตท่ีหลากหลาย ทั้ง ข้าวนาปี ออ้ย มนัส าปะหลัง พืชผักสวนครัวและผกัพื้นบา้น 

ไมผ้ล การเล้ียงโคเน้ือ การเล้ียงปลา การเล้ียงเป็ดและไก ่มีแหลง่น ้ าธรรมชาติคือล าห้วยโพลงและ

สระน ้ าประจ าไร่นา มท่ีีดินท ากนิเป็นของตนเองและมท่ีีดินสาธารณประโยชน์ในชมุชนุท่ีสามารถ

ใช ้ประโยชน์ร่วมกนั มศีักยภาพดา้นการผลิตพืชผักและไมผ้ลเพื่อการค้าท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดใน

ต าบล มคีวามสามารถดา้นการขายผลผลิต  มร้ีานจ าหน ่ายสินค้าของกลุม่ในท าเลท่ีเหมาะสม มีภูมิ

ปัญญาในการปลูกพืช ท่ีใชใ้นวิถีชีวติวฒันธรรมท้องถ่ิน ได้แก ่มกีารปลูกหมากและพลูเป็นการค้า 

ซ่ึง เป็นท่ีตอ้งการของผูเ้ฒา่ผูแ้กใ่นทอ้งถ่ินท่ีนิยมกนิหมากกนัเป็นประจ าและสามารถจ าหน ่ายได้

มากท่ีสุดชว่งเทศกาลบุญเดือนสิบ (บุญข้าวสาก,สารทไทย) เพราะชาวบ้านในภาคอีสานจะถือวา่

งานเทศกาลน้ีมีความส าคญัท่ีสุดในการท่ีจะท าบุญให้ทานแกบิ่ดา มารดาและบุพการีท่ีลว่งลบัไป

แลว้เป็นการแสดงถึงความกตญัญูกตเวทีตอ่ผู ้มพีระคณุ ในวนันั้นลูกหลานจะน าหมากพลูและยาสูบ

พนัใบตองกลว้ยพร้อมกบัผลไมแ้ละอาหารคาวหวานไปท าบุญท่ีวดัทุกครอบครัวท าให้ชว่งนั้นกลุม่

มรีายได้มากกวา่ชว่งปกติ แตเ่มือ่พดูคยุถึงประเด็นปัญหาท่ีกลุม่ประสบอยูแ่ละยงัไมไ่ด้รับการแกไ้ข

มดีงัตอ่ไปน้ี 

1. ดา้นการตลาด มคีูแ่ขง่ดา้นการตลาดมากข้ึน เชน่ ตลาดนัด ท าให้ขายผลผลิตไดล้ดลง 

2. ดา้นการผลิต  ไมส่ามารถท าการผลิตให้ออกสม า่เสมอตลอดปีเน่ืองภยัธรรมชาติ น ้ าไม ่

เพียงพอในหน้าแลง้ อากาศร้อน ลมพายุ กระทบตอ่ผลผลิต ท าให้รายไดล้ดลงในชว่งเดือนมนีาคม

ถึงมถุินายน 

2.1  ด้านการวางแผนการผลิต กลุม่ไมม่ีการวางแผนการผลิต จะปลูกตาม

กนัท าให้  

      ขายไดร้าคาถูก 

2.2 ดา้นการผลิตท่ีไดม้าตรฐาน ผลผลิตของกลุม่ยงัไมไ่ด้รับการรับรองมาตรฐาน

การผลิต 
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เมื่อศึกษาข้อมูลพื้นท่ีพบวา่ก ลุม่มีโอกาสในการพัฒน าเพื่ อแกปั้ญหาข้างต้น 

เน่ืองจากในกลุม่มสีมาชิกท่ีเป็นศูนย์เรียนรู้ในการท าการเกษตร จ านวน  2 แห่ง มหีมอดินอาสา ซ่ึงมี

พื้นฐานและประสบการณ์ในการท าการเกษตรเป็นอยา่งดี มหีน ่วยงานราชการทั้ง เกษตรอ าเภอ  

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดั และเทศบาลให้การสนับสนุนโครงการในการพฒันา  

จากสภาพปัญหาดงักลา่วขา้งตน้  ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัและกลุม่วสิาหกจิช ุมชน

เกษตรผสมผสานนาแพงสงแดง  จึงไดร้่วมกนัจดัท าโครงการกระบวนการจดัการผลิตและการตลาด

พืชผักปลอดสารพิษสู่ความยั่ง ยืน  โดยความร่วมมือของหน่วยงานสังกดักระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์และหน่วยงานในท้องถ่ินเพื่อแกไ้ขปัญหาด้านการผลิตและการตลาด ให้สามารถผลิต

พืชผกัท่ีมคีุณภาพ ปลอดสารพิษ ปลอดภยัตอ่ผู ้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อสร้างความมัน่คงทางอาหาร

และสร้างรายไดใ้ห้แกเ่กษตรกรอยา่งยัง่ยืนสืบตอ่ไป 

5  ว   ุประ งค   ง ครงการ 

 5.1 เพื่อให้กลุม่เกษตรกรมีส่วนร่วมและสามารถวางแผนการผลิตพืชผักได้สอดคล้องกบั

ความตอ้งการของตลาด 

 5.2 เพื่อให้กลุม่เกษตรกรสามารถด าเนินการผลิตพืชผักทีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน มี

ความปลอดภยัตอ่ผูผ้ลิตและผู้บริโภค 

 5.3 เพื่อให้กลุม่เกษตรกรสามารถบริหารจดัการกลุม่ตามแนวทางและกระบวนการสหกรณ์

เพื่อสร้างความยัง่ยืน 

6    านทีด่ า นินการ  บา้นนาแพง  หมูท่ี่ 5  ต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธ์ิไชย  จงัหวดัขอนแกน่  

7   ป า มาย /คุ  ม   ิผู    าร วม ครงการ 

เป้าหมาย  จ านวนเกษตรกรเขา้รว่มโครงการ 15 ราย 

คณุสมบติั  เป็นกรรมการหรือสมาชิกกลุม่วิสาหกจิชมุชนเกษตรผสมผสานนาแพงสงแดง  

หรือเครือขา่ย  มคีวามรู้อา่นออกเขียนได้ มีทัศนคติท่ีดีตอ่การท าการเกษตรปลอดสารพิษ มีความ

ตระหนั กในความปลอดภ ัยของผู้บริโภค  มีความเสียสละ มีความตั้งใจและสมัครใจเข้าร่วม

โครงการ 

8  วิ ีด า นินการ 

 การเตรียมโครงการ 
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1. ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นท่ี  ใน 4 มิติ ประกอบด้วย  มิติทางเศรษฐกิจ 
รายได้ รายจา่ยทั้งในและนอกภาคเกษตร มิติทางสังคม กลุม่อาชีพและเครือขา่ยในช ุมชน  มิติ
วฒันธรรมประเพณี กลุม่คน ชนเผา่ท่ีอาศัยอยูใ่นพื้ นท่ีและมิติส่ิงแวดลอ้ม ในเร่ืองการใชส้ารเคมี
และศกัยภาพดา้นโครงสร้างพื้นฐานของพื้นท่ี 

2. จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และรับฟังปัญหาความต้องการท่ีแท้จริงของเกษตรกร เก็บ
ข้อมูลเกษตรกรรายบุคคล ท่ีเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นฐานข้อมูลกอ่นการเข้าร่วมกิจกรรมก ับ
โครงการ 

3. จัดท าโครง การเพื่ อขอ รับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่ อด าเ นิน การหาแนวทาง
แกปั้ญหาและสร้างทางเลือกในการแกปั้ญหา และขออนุมติัโครงการและงบประมาณเพื่อด าเนิน
โครงการ 

การด าเนินงาน 

1). ประสานงาน จดัประชมุ ผูเ้กีย่วขอ้งเพื่อสร้างความเขา้ใจรว่มกนั ในวตัถุประสงค์และ   

กระบวนการด าเนินงานโครงการจนขั้นตอนและวิธีการด าเนินโครงการ 

2) จดัเตรียมพื้นท่ีและจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นการด าเนินโครงการ 

3) ฝึกอบรมให้ความรู้  แลกเปล่ียนประสบการณ์  ฝึกปฏิบติัและศึกษาดูงาน  ในเร่ืองตา่งๆท่ี

มคีวามจ าเป็นตอ่การผลิตพืชผกัปลอดสารพิษ ดงัน้ี  

  3.1 กระบวนการวางแผนการผลิตและการจัดการตลาด  ระยะเวลา   3   ช ัว่โมง 

  3.2 การผลิตปุ๋ยหมกั การผลิตน ้ าหมกัชีวภาพสูตรตา่งๆ   ระยะเวลา   3   ช ัว่โมง 

  3.3 การปลูก /การจดัการและการตลาดพืชผกัชนิดตา่งๆ ระยะเวลา   3  ช ัว่โมง 

  3.4 การป้องกนัก  าจดัศตัรูพืช ระยะเวลา   1.5   ช ัว่โมง 

  3.5 มาตรฐานระบบการผลิตพืชผกั  ระยะเวลา   1.5   ช ัว่โมง  

  3.6 การจดัท าบญัชี ระยะเวลา   3   ช ัว่โมง 

  3.7 การบริหารจดัการกลุม่ด้วยกระบวนการสหกรณ์ ระยะเวลา   3   ช ัว่โมง 

  3.8 ศึกษาดูงานกจิกรรมปลูกผกัปลอดสารพิษ ระยะเวลา     6    ช ัว่โมง 

4.) ปฏิบติัการผลิตตามแผน  รวมถึงการบนัทึกขอ้มลูกจิกรรมการผลิต การจ าหนา่ย ตน้ทุน

การผลิต ของพืชผกัแตล่ะชนิด 

5.) ขอการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชผกัจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง  

6.) ติดตามและประเมนิผลโครงการเพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแกไ้ขรว่มกนั  

7.) สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ  
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9  ระยะ ว าด า นินการ   10  เดือน  จาก ธันวาคม 2557 ถึง กนัยายน 2558  

10  ง ประมา    ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  ( ส.ป.ก.)  

11  ผ ทีค่าดว า ะ ด ร    

 1) กลุม่มแีผนการผลิตพืชผักของกลุม่ท่ีสอดคล้องกบัความตอ้งการของตลาด 

 2) กลุม่น าความรู้ไปผลิตพืชผกัปลอดสารพิษท่ีมคีุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน

การผลิตจากหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง 

 3) กลุม่น าหลกัการและกรบวนการสหกรณ์ไปใชใ้นการบริหารจัดการกลุม่ ให้เกดิความ

ยัง่ยืน 

12    วชี ว ด 

 เชิงปริมาณ  จ านวนเกษตรกรเขา้รว่มโครงการ 15  คน 

 เชิงคณุภาพ  1. กลุม่มแีผนการผลิตพืชผกัท่ีสอดคล้องกบัความตอ้งการของตลาด 

      2. สมาชิกกลุม่ไดรั้บการรับรอง มาตรฐานการผลิตอยา่งน้อย 3 ราย 

************************************************** 
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1  ช ่  ครงการ การผลิตผกัพื้นบา้นเชิงการคา้ 

2  ผู ร  ผิดช   ครงการ  
นางสาวประกายรุง่ สายสุด นักวชิาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบัติการ 
ส านักงานปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัสกลนคร 

3     กการ  ะ   ุผ  
ผกัพื้นบ้านเป็นผักท่ีผูกพ ันกบัวิถีชีวติของคนไทยมายาวนานตั้งแตโ่บราณ เดิมผกัพื้นบา้น

เป็นเพียงพืชท่ีเกดิข้ึนเองตามธรรมชาติในท้องถ่ินนั้ นๆ ซ่ึงชาวบ้านสามารถน ามาบริโภคได ้ตอ่มา
ไดม้ีการปลูกไวเ้พื่อใชรั้บประทานในครัวเ รือนแทนการเก็บหาจากป่า  ผกัพื้นบ้านหลายชนิดเป็นท่ี
นิยมในการบริโภคจนสามารถพัฒนาเป็นผกัท่ีปลูกเชิงการค้า  ขยายกลุม่ผู ้บริโภคจากชาวบ้านสู่
ชาวเมอืง จากท่ีเคยวางขายเฉพาะในทอ้งถ่ินกม็ีจ าหนา่ยในตลาดทั่วไป 

ผกัพื้นบา้นนอกจากจะเป็นผักท่ีมรีสชาติท่ีหลากหลายเป็นเอกลักษณ์แลว้ ผักพื้นบ้านยงัมี
คณุคา่ทางโภชนาการเป็นประโยชน์ตอ่สุขภาพ  มทีั้งใยอาหารชว่ยในเ ร่ืองของระบบขับถา่ย  มี
สารอาหารตา่งๆ                   ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ร่างกาย มีสารต้านอนุมูลอิสระ เชน่  เบต้าแคโรทีน 
วิตามิน ซี  เ ป็นต้น  ซ่ึ ง ท าใ ห้ ผู ้บ ริโภค              ได้รับประ โยช น์ อย ่าง มากจากการบริโภ ค
นอกเห นือจากความอร่อยจุดเดน่อีกประการของผักพื้ นบ้านก็คือ เป็น ผักท่ีปลอดจากสารเคมี 
เน่ืองจากผกัพื้นบา้นโดยมากจะเป็นผักท่ีไมค่อ่ยมีโรค  และแมลงมารบกวนซ่ึงเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ี
ท าให้ผักพื้นบ้านได้รับความนิยมจากผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพ  ซ่ึงความจริงแล้วผักพื้นบ้านหลายชนิด
เป็นผกัท่ีชาวพื้นเมอืงไดบ้ริโภคมาชา้นาน  ตอ่มาจึงไดม้ีการปลูกในเชิงการคา้  เพื่อตอบสนอง ความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคขณะเดียวกนัเกษตรกรก็สนใจปลูกผกัพื้นบ้านเป็นอาชีพกนัมากข้ึน หากได้มี
การส่งเสริมพัฒนาการปลูกเล้ียง และขยายพันธ์ุอยา่งเป็นระบบเพื่อการคา้ อาจสามารถพัฒนา  เป็น
พืชเศรษฐกจิใหมข้ึ่นได ้ ซ่ึงสามารถชว่ยให้มกีารใชป้ระโยชน์จากพืชทอ้งถ่ินอยา่งยัง่ยืน 

กลุม่เกษตรกรบ้านทา่งามไดเ้ล็งเห็นวา่ผักพื้นบา้นเป็นผักท่ีมีโอกาสทางการตลาด เน่ืองจาก
กระแสความนิยมและการต่ืนตวัเร่ืองสุขอนามยั  ผูบ้ริโภคกลบัมานิยมอาหารตามแนวธรรมชาติท่ีมี
คณุคา่ทางสมุนไพร และต้องการบริโภคผกัท่ีปลอดภ ัยจากสารเคมี แตใ่นการผลิตผักพื้นบ้านนั้ น 
เกษตรกรก็ยงัมีปัญหา ในเร่ืองการปรับปรุงคณุภาพผลผลิต ไมม่แีหลง่พนัธ์ุ  การผลิตปัจจยัการผลิต
ท่ีจ าเป็น การบรรจุภ ัณฑ์ การประสานเชื่อมโยงการผลิตการตลาด การขนส่ง และการเกบ็รักษา 
รวมถึงการรวมกลุม่เพื่อจ าหนา่ย 

4  ว   ุประ งค  
1. เพื่อให้มคีวามรู้ ความเขา้ใจ วธีิการผลิตผกัท่ีปลอดภัยจากสารพิษท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 
2. เพื่อยกระดบัการผลิตให้เขา้สูร่ะบบการตรวจรับรองมาตรฐาน 
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3. เพื่อสง่เสริมคณุภาพชีวติของเกษตรกร และความปลอดภยัของผู้บริโภค 

5  วิ ีด า นินการ 

  1. คดัเลือกกลุม่เป้าหมาย และพื้นท่ี เตรียมความพร้อมโดยการประเมนิศกัยภาพของกลุม่
และ             จดัท าแผนการสง่เสริมพฒันา 

 2. สง่เสริมและสนับสนุนตามแผนงาน 
 2.1 จัดอบรมถา่ยทอดความรู้การปฏิบัติตาม GAP แกเ่กษตรกร การปลูกผัก

พื้นบา้น  
         (ผักพื้น บ้านกบัเศรษฐกิจ วสั ดุอุปกรณ์การปลูก เทคนิคและวิธีการปลูก 

(การเพาะกล้าให้ปุ๋ย ก  าจดัวชัพืช การป้องกนัก  าจดัโรคและแมลงศตัรูพืช) 
การเก็บเกีย่ว การขยายพนัธ์ุผักพื้นบ้าน การจัดท าแปลงเรียนรู้ การผลิต
ปัจจยัการผลิต เชน่ 

        การท าน ้ าหมกัชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน การปรับปรุงคณุภาพ
ผลผลิต  
บรรจุภณัฑ์ และการตลาด ฯลฯ) 

 2.2 มกีารสาธิตและฝึกปฏิบติั เชน่ การท าน ้ าหมกัชีวภาพจากเศษอาหารใน
ครัวเรือน  
การขยายพนัธ์ุผกัพื้นบา้น ฯลฯ  

 2.3 จดัท าแปลงเรียนรู้ รวบรวมพนัธ์ุ และขยายพนัธ์ุ  1 จุด ในชมุชน เพื่อเป็น
ตวัอยา่ง และมกีารบริหารจดัการของสมาชิก 

 2.4 จดัท าเอกสารประกอบการอบรมตามเน้ือหาหลกัสูตร   
   2.5 จดัท าแปลงเรียนรู้ รวบรวมพนัธ์ุ และขยายพนัธ์ุ  
   2.6 ผลิตปัจจยัการผลิต เชน่ สารอินทรีย์ ปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพ ฯลฯ 
   2.7 ปรับปรุงคณุภาพผลผลิตและบรรจุภณัฑ์  
   2.8 ศึกษาดูงานจากกลุม่ปลูกผกัพื้นบา้นท่ีประสบความส าเร็จ 
   2.9 ประสานเชื่อมโยงการผลิตการตลาด 

3. ติดตามประเมนิผล / สรุปรายงาน 

6   กษ รกรก ุ ม ป า มาย   
กลุม่เกษตรกรบา้นทา่งาม ต.บอ่แกว้ อ.บา้นมว่ง จ.สกลนคร จ านวน 15 ราย 

7     นทีด่ า นินการ  
บา้นทา่งาม ต.บอ่แกว้ อ าเภอบา้นมว่ง จงัหวดัสกลนคร 
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8. ระยะ ว าด า นินการ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ  1 ปี เร่ิม  ตุลาคม 2557 ถึง  กนัยายน 2558  

9   ผนการด า นินงาน 
แผนการและกจิกรรมด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ 

10. ผ ทีค่าดว า ะ ด ร   

1. เกษตรกรผลิตผักพื้นบ้านเพื่อการคา้ท่ีได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติตามแนวทางการ
เกษตรกร ท่ีเหมาะสม GAP 

2. ชว่ยลดการใช ้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีทางการเกษตร เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากข้ึน เ ป็น
ตน้แบบของการจดัการท่ีดิน และการพฒันาท่ีดินอยา่งเต็มรูปแบบและเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี 

3. ผลผลิตมคีวามปลอดภยัตอ่ผูบ้ริโภค รสชาติมคีณุภาพ เกษตรกร และผูบ้ริโภค มี
สุขอนามยัดีข้ึน 

4. ไดช้อ่งทางการตลาดใหมส่ าหรับสินคา้เกษตร 
5. เป็นกลุม่เกษตรท่ีมคีวามเข้มแข็ง และเป็นแบบอยา่งท่ีดีแกช่มุชน  

กิ กรรม 
ปีง ประมา  255๘  มาย

   ุ   ค    ย    ค  ม ค  ก    มี ค   ม ย    ค  มิ ย ก ค    ค  ก ย  

1. คดัเลือกกลุม่เป้าหมาย 
และพื้นท่ี เตรียมความ
พร้อมโดยการประเมนิ
ศกัยภาพของกลุม่และ             
จดัท าแผนการสง่เสริม
พฒันา 

             

2. ประสานงานเกษตรกร 
สถานท่ี วทิยากร และ
ผูเ้กีย่วขอ้งในการฝึกอบรม 

             

3. เตรียมวสัดุอุปกรณ์การ
ฝึกอบรม 

             

4. ด าเนินการฝึกอบรมตาม
ก  าหนดการ 

             

5. รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ 

             

6. ติดตามผลการฝึกอบรม              
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1. ช ่  ครงการ  "การปรับเปล่ียนการปลูกขา้วโดยการปรุงดินให้มคีวามเหมาะในการปลูกขา้วเพื่อ                 
เพิ่มผลผลิตขา้วในเขตปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัหนองคาย" 

2   น วยงานร  ผิดช   ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัหนองคาย 

3.  น วยงาน น   นุน ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
   สถานีพฒันาท่ีดินหนองคาย 
   ศูนย์วจิยัขา้วหนองคาย 
   เกษตรกรท่ีเขา้รว่มโครงการ 

4. ผู ร  ผิดช   ครงการ  นายพิษณ ุ ส ารี  ต าแหนง่นักวชิาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบติัการ 

5.    กการ  ะ   ุผ  
  ปัจจุบนัการท าการเกษตรของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัหนองคาย ในพื้นท่ีต าบล
อุดมพร อ าเภอเ ฝ้าไร ่จงัหวดัหนองคาย มกีารท าการเกษตรโดยการปลูกข้าว ยางพารา ปาล์มน ้ ามนั 
เป็นพืชหลกั ส่วนการถือครองท่ีดินท ากินเฉล่ียรายละประมาณ 15 ไร ่ในส่วนของการปลูกขา้วยัง
เป็นการปลูกข้าวแบบเดิมๆ เกษตรกรขาดขอ้มูลเชิงประจกัษ์ในการปรับปรุงดินให้มคีวามเหมาะสม
ในการปลูกขา้ว ขาดความรู้ในการปรับปรุงบ ารุงดินให้มคีวามเหมาะในการปลูกข้าวอยา่งถูกต้อง
ตามหลกัวิชาการ อีกทั้งการใชปุ๋้ยเคมติีดตอ่กนัเ ป็นเวลานาน และใชใ้นอตัราท่ีสูงข้ึนทุกปี สง่ผลให้
ดินเส่ือมโทรม เกษตรกรมตีน้ทุนในการปลูกขา้วท่ีสูงตามไปดว้ย มรีายไดไ้มเ่พียงพอ เป็นหน้ีสิน  

จากสภาพปัญหาดงักลา่ว ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัหนองคาย (ส.ป.ก.หนองคาย) 
โดยกลุม่ยุทธศาสตร์และการปฏิรูปท่ีดิน จึงไดจ้ัดท าโครงการ "การปรับเปล่ียนการปลูกขา้วโดยการ
ปรับปรุงบ ารุงดินให้มคีวามเหมาะสมในการปลูกขา้วในเขตปฏิรูปท่ีดินจังหวดัหนองคาย"  เพื่อให้
เกษตรกรมีขอ้มูลเชิงประจกัษ์ในการปรับปรุงดินให้มีสภาพท่ีเหมาะสมตอ่การเจริญเติบโตของต้น
ขา้ว สง่ผลให้ดินโปรง่ รากชอนไชงา่ย หาอาหารไดง้ ่าย ขา้วเจริญเติบโตดี ข้าวแตกกอดี ส่งผลให้มี
ผลผลิตเพิ่มข้ึน ลดตน้ทุนการผลิตจากการใชปุ๋้ยเคมีและสารก  าจัดโรค แมลง และวชัพืช  เกษตรกร
ปรับเปล่ียนวธีิการปลูกขา้วโดยการปรับปรุงดินให้มีความเหมาะสมในการขา้วอยา่งม ัน่ใจ  

6  ว   ุประ งค  
 1. เพื่อให้เกษตรกรมขีอ้มลูเปรียบเทียบในการปลูกข้าวโดยการปรับปรุงดินกบัการปลูกข้าว
แบบเดิมๆและเกษตรกรเกดิการปรับเปล่ียนการปลูกขา้วโดยปรับปรุงดินให้มคีวามเหมาะสมขา้วใน
เขตปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัหนองคาย 

7   ป า มาย 
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 เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินต าบลอุดมพรอ าเภอเ ฝ้าไร่ จังหวดัหนองคาย ได้มีขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์ในการปลูกขา้วแบบเดิม กลับการปลูกขา้วโดยปรับปรุงบ ารุงดินให้มคีวามเหมาะในการปลูก
ขา้ว จ านวน 40  ราย 

8        การด า นินงาน 
 - เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินอ าเภอเฝ้าไร ่ จงัหวดัหนองคาย  จ าน วน   40  
ราย 
 - เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินต าบลอุดมพร     จ าน วน   40  
ราย 

9  ระยะ ว าด า นินการ  ปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กนัยายน 2558) 

10  วิ ีการด า นินการ / กิ กรรม 
1. ประชาสัมพนัธ์โครงการ/ชี้แจงท าความเขา้ใจกบัเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

 2. เกบ็ขอ้มลูเกษตรกรท่ีเขา้รว่มโครงการ/จดัท าเวทีช ุมชน/วเิคราะห์พื้นท่ี/ชมุชน/เกษตรกร/
เจา้หน้าท่ี  

 3. เกบ็ขอ้มลูดินรว่มกบัเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ/กอ่นการเพาะปลูก                      
4. ประมวลผลขอ้มูลดินพร้อมให้ขอ้มลูเกษตรกรในการปรับปรุงดิน  
5. เกษตรกรปลูกขา้วปรับปรุงดินโดยใชส้ารปรับปรุงดินโดโลไมท์ รายละ 1 ไร ่
6. เกษตรกรปลูกข้าวปรับปรุงดินโดยใช ้สารปรับปรุงดินโดโลไมท์ร่วมกบัการใช ้ปุ๋ยพืชสด ราย

ละ 1 ไร ่
7. เกษตรกรปลูกขา้วแบบวธีิเดิมๆ ตามพื้นท่ีคงเหลือของแตล่ะราย 
8. เกษตรกรดูแลรักษาพร้อมใส่ปุ๋ยเคมใีห้ตรงตามความตอ้งการของข้าว และตรงตามเวลา

ในการใสปุ๋่ยเคม ี ตรงตามประเภทของดินท่ีใชใ้นการปลูกขา้ว 
9. เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต แล้วน าผลผลิตของขา้วทั้ง 3 ตัวอยา่งทดลอง มาเปรียบเทียบ

ให้เห็นถึงความแตกตา่งในการปลูกขา้วทั้ง 3 แบบทดลอง  
10. ติดตามความกา้วหน้าการด าเนินงาน เพื่อรว่มแกไ้ขปัญหากบัเกษตรกร เดือนละคร้ัง 
11. จดัท ารูปเลม่รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

11  ง ประมา ด า นินการ    านวน  20,000 บาท (สองหมืน่บาทถว้น)  
 - เป็นคา่ด าเนินการจดัท าเวทีชมุชน 
 - คา่การด าเนินงาน/คา่น ้ ามนัเชื้อเพลิง/คา่เบ้ียเล้ียง/คา่ตอบแทน 

12  ผ ทีค่าดว า ะ ด ร   
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   1. เกษตรกรมีข้อมูลเชิ งประจักษ์ในการปลูกข้าวโดยการปรับปรุงดิน กบัการปลูกข้าว
แบบเดิม  

 2. เกษตรกรเกิดการปรับเปล่ียนการปลูกขา้วโดยมีการปรับปรุงดินให้มคีวามเหมาะสมใน
การปลูกขา้ว 
 3. เกดิการพฒันาศกัยภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดินให้เกดิประโยชน์สูงสุด 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 

 

1.  ครงการ การพฒันาหว่งโซอุ่ปทานมนัส าปะหลงัอินทรีย์ โดยกระบวนการวสิาหกิจชมุชน  

2  ผู ร  ผิดช   ครงการ  

นางสาวยุพาวรรณ หนันลา นักวชิาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบติัการ  

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัยโสธร  

3.    กการ  ะ   ุผ  

 ในป จจุบนั แนวโน มความต องการผลผลิตพืช ท่ีผลิตจากระบบเกษตร อินทรีย
ทั่วโลกมีอตัราการขยายตัวเพิ่มข้ึน ทั้ง น้ีเน่ืองจากการต่ืนตวัของผู บริโภคต อพิษภยัและสาร

ตกคา้งจากสารเคมีทางการเกษตร สว่นใหญผ่ลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์จะมีมากโดยเฉพาะใน
เร่ืองของผัก ส่วนการผลิตสัตว์ในระบบอินทรีย์นั้ นยังถือวา่มีน้อยเน่ืองจากข้อจ ากดัหลายอยา่ง 
เน่ืองจากการผลิตสัตวใ์นระบบน้ี ปัจจัยการผลิตทุกอยา่งต้องผลิตในระบบออแกนิก รวมไปถึง
อาหารสัตว์และตอ้งใชว้ตัถุดิบท่ีเป็นออแกนิก เชน่เดียวกนั ซ่ึงส่วนใหญเ่กษตรกรตอ้งจัดหาวสัดุ
ธรรมชาติเชน่พืชผัก ร าขา้วอินทรีย์ ซ่ึงต้องใช ้ในปริมาณมากซ่ึงบางคร้ังเกษตรกรกไ็มม่เีวลาในการ
จดัหา มเีกษตรกรหลายกลุม่เ ร่ิมมองหาวตัถุดิบทดแทนท่ีผลิตในระบบอินทรีย์เพื่อน ามาใชใ้นการ
เล้ียงสัตว์เชน่ สุกร ววันม และววันม ซ่ึงหน่ึงในวตัถุดิบท่ีสามารถน ามาผลิตเป็นอาหารสัตวไ์ด้นั้ น 
คือ มนัส าปะหลงั ซ่ึงมผีลงานวจิยัพบประโยชน์มากมายของการน ามนัส าปะหลงัมาผลิตเป็นอาหาร
สัตว ์ซ่ึงมีการส่งเสริมให้ใช ้กบัสัตว์โดยเฉพาะสุกร  ซ่ึงก็เป็นท่ียอมรับของเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ท า
ให้ แตอ่ยา่งไรกต็ามในประเทศไทย การผลิตมนัส าปะหลงัในระบบอินทรีย์นั้นยงัมปีริมาณน้อยมาก 
ซ่ึงส่วนใหญเ่กษตรกรมกัคิดวา่มนัส าปะหลังไมส่ามารถบริโภคได้จึงไมใ่ส่ใจท่ีจะผลิตแบบอินทรีย์ 
แตก่ารผลิตในระบบอินทรีย์นั้น นอกจากจะสง่ผลดีตอ่สุขภาพเน่ืองจากเป็นการผลิตพืช  และสัตว์
โดยไมใ่ชส้ารเคม ีหรือสารสังเคราะห์ท่ีอันตรายตอ่สุขภาพ รวมไปถึงการใช ้พ ันธ์ุท่ีมกีารตัดตอ่
พ ันธุกรรม (GMO) นอกจากนั้ นยังสามารถลดต้น ทุนการผลิต รักษาสภาพ ดินให้สามารถท า
การเกษตรไดอ้ยา่งยาวนาน รวมทั้งเป็นมติรตอ่ส่ิงแวดล้อม  

 แตอ่ยา่งไรก็ตามการผลิตมนัส าปะหลังในระบบอินทรีย์นั้ นยังมขี้อจ ากดัหลายประการ 
เน่ืองจากปัจจยัการผลิตท่ีใส่ลงไปจ าเ ป็นต้องเป็นออแกนิก โดยเฉพาะปุ๋ย ต้องเ ป็นปุ๋ยอินทรีย์ซ่ึง
เกษตรกรสว่นใหญส่ามารถผลิตเองในพื้นท่ี แตห่ากมีการรวมกลุม่เกษตรกรกส็ามารถร่วมกนัผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ใช ้เอง ซ่ึงจะเพิ่มการประหยดัต้นทุนดา้นปัจจยัการผลิต รวมไปถึงเกษตรกรสามารถ
รวมกลุม่เพื่อด าเนินกจิการทางธุรกจิ เพิ่มอ านาจการตอ่รอง เน่ืองจากส่วนใหญเ่กษตรกรไมม่อี านาจ
ในการตอ่รอง ก  าหนดราคาเองไมไ่ด ้ เน่ืองจาก ตา่งคนตา่งผลิต ตา่งคนตา่งขาย  

 การรวมกลุม่เกษตรกรนอกจากจะเป็นการเพิ่มอ านาจการตอ่รองดา้นราคา สามารถจดัหา การ
ผลิต จากต้นน ้ า ไปยงัปลายน ้ า ซ่ึงหมายถึงการด าเนินธุรกจิทางการเกษตรอยา่งครบวงจร ไมว่า่จะเป็น
ดา้นการผลิต การแปรรูป รวมไปถึงการตลาด ท าให้เขา้ถึงตลาดโดยตรง สามารถก  าหนดราคาสินค้า 
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ควบคมุมาตรฐาน เพื่อเพิ่มความเชื่อม ัน่ให้กบัผูบ้ริโภค สามารถขายสินคา้โดยลดบทบาทของพอ่คา้คน
กลาง ด าเนินธุรกิจแบบกลุม่โดยไมมุ่ง่ผลก  าไรอยา่งเดียว แตเ่ป็นการด าเนินงานเพื่อสว่นรวม บริหาร
ดว้ยความโปร่งใส ยึดหลกัเศรษฐกจิพอเพียงในการด าเ นินงาน เน้นการมสี่วนรว่ม เพื่อการพฒันา
ชมุชนดา้นการเกษตรอยา่งยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหมไ่ดก้ลบัมามสี่วนรว่มในการ
พฒันาชมุชน โดยใชค้วามรู้ความสามารถโดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยีตา่งๆมาชว่ยพฒันาชมุชนให้
เขม้แข็งและยัง่ยืนตอ่ไป  

 บา้นหนองชมุ หมูท่ี่ ๖ ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าต้ิว จงัหวดัยโสธร เป็นชมุชนเกษตรกรรม
อาชีพหลกัคือ การปลูกข้าว มนัส าปะหลงั ยางพารา ออ้ย ซ่ึงนอกจากขา้วแลว้มนัส าปะหลงัถือวา่เป็น
พืช เศรษฐกิจท่ีส าคญั ปลูกไดทุ้กฤดูกาลและสภาพดิน ซ่ึงถือวา่เ ป็นแหลง่กดเ งินสดของเกษตรกร
เน่ืองจากสามารถขุดมนัออกจ าหน ่ายได้ตลอดเวลา กลุม่เกษตรกร แตอ่ยา่งไรก็ตามราคาของมนั
ส าปะหลังหัวสดยังข้ึนอยูก่บัความผนัผวนของตลาดและฤดูกาล เกษตรกรไมส่ามารถก  าหนดราคาเอง
ไดน้อกจากปัญหาเร่ืองราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรไมส่ามารถก  าหนดเองไดน้ั้ นยงัมเีร่ืองของตน้ทุนการ
ผลิตท่ีสูง เพื่อให้ผลผลิตมปีริมาณมาเกษตรกรจึงตอ้งเพิ่มการใชปุ๋้ย หรือแมแ้ตส่ารเคมเีพื่อก  าจดัวชัพืช 
เพื่อลดต้นทุนดา้นแรงงานซ่ึงไมเ่ป็นมติรตอ่ส่ิงแวดล้อม ทั้งยงัสง่ผลลบตอ่สุขภาพของเกษตรกรอีก
ดว้ย เพื่อเป็นการแกปั้ญหาดา้นตน้ทุนการผลิตสูง เกษตรกรในหมูบ่้านหนองชมุจึงรวมตวักนัข้ึนและ
จดทะเบียนเป็นวสิาหกจิชมุชนชื่อ กลุม่รักษ์แมธ่รณีซ่ึงเป็นกลุม่เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินจงัหวดั
ยโสธร โดยวตัถุประสงค์หลกัคือเพื่อรวมกลุม่กนัผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพยายามปรับเปล่ียนการผลิตแบบ
เคมมีาเป็นเกษตรอินทรีย์โดยอีกประเด็นท่ีทางกลุม่พยายามหลีกเล่ียงคือเร่ืองของการใชส้ารเคมใีนการ
ผลิตพืช  ซ่ึงสง่ผลเสียตอ่สุขภาพและส่ิงแวดล้อม นอกจากนั้นกลุม่ยังมองเห็นโอกาสทางด้านตลาด 
เน่ืองจากมีการร่วมพูดคยุแลกเปล่ียนกบักลุม่เกษตรอินทรีย์อ่ืนภายในจงัหวดั จึงพบวา่มตีลาดรองรับ
หากสามารถปลูกมนัส าปะหลงัอินทรีย์ หรือสามารถสง่เสริมให้สมาชิกในกลุม่เล้ียงผลิตสัตวอิ์นทรีย์ 
เป็นทางเลือกทางรอดของเกษตรกร  

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดข้ับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาเกษตรกรไทยเป็น Smart 
Farmer หรือ เกษตรกรปราดเปร่ืองโดยมี Smart Officer เป็นเพื่อนคูคิ่ด ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีมุง่เน้นการ
เพิ่มศักยภาพของเกษตรกรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเร่ืองท่ีท าอยู ่มีความรอบรู้ในระบบการ 
ผลิตดา้นการเกษตรแตล่ะสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชื่อมโยงและบริหารจัดการการ
ผลิตและ การตลาด โดยใชข้้อมลูประกอบการตัดสินใจ ค านึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผูบ้ริโภค สังคมและ ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีหน ่วยงานของรัฐท างานบูรณาการ สนับสนุนทรัพยากร
ตา่งๆ ในการพัฒนา เชน่ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต จดัท าหลกัสูตรการ อบรมให้ความรู้ดา้นการ
ผลิต การแปรรูป การหาตลาด สนับสนุนเคร่ืองมอืและอุปกรณ์ตา่งๆ รวมทั้งการ อ านวยการให้การ
บริหารโครงการและกจิกรรมตา่งๆ เ ป็นไปอยา่งมปีระสิทธิภาพ เสริมดา้นองค์ความรู้ดา้นวิชาการ
และนวตักรรม ใชเ้ทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร การบริหารจัดการผลผลิตให้เหมาะสมกบั
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การตลาด รวมถึง Smart Farmer ต้นแบบในการเรียนรู้จากแบบอยา่งท าการเกษตรท่ีดี ซ่ึงบุคลากร
ของรัฐมีบทบาทท่ีส าคัญในการขบัเคล่ือนงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจท่ีจะสามารถถา่ยทอด
สง่เสริมการพฒันาให้เกษตรกรในพื้นท่ี รู้จักใช ้ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตอ่ภาครัฐ เป็นเพื่อนคูคิ่ดให้กบัเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม เพื่อความยกระดับความ
เป็นอยูข่องเกษตรกรให้ดีข้ึนบนพื้นฐานการพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เ ป็นหน่วยงานในสังกดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  ซ่ึ งมีภารกิจหลักนอกจากการจัดท่ี ดินท ากินให้ เ กษตรกร คุ้มครองพื้น ท่ี
เกษตรกรรม ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม ยังรวมไปถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถเกษตรกร การใช ้
ประโยชน์ ท่ีดิน ให้เกิดประโยช น์สูง สุด โดยน้อมน าปรัญชาเศรษฐกิจพอเพี ยงมาใช ้ในการ
ด าเนินงาน ไดเ้ล็งเห็นความส าคัญของการรวมกลุม่เกษตรกร และตอ้งการเพิ่มศกัยภาพให้เกษตรกร
ในพื้นท่ีสามารถใชป้ระโยชน์จากท่ีดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด มผีลผลิตสูง ต้นทุนต ่า ผลิตในระบบ
ท่ีเป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงสอดคล้องกบันโยบายจงัหวดั “ยโสธรน ่าอยู ”่ โดยขบั เคล่ือนงาน
สง่เสริมเกษตรอินทรีย์สู ่สากล ซ่ึงยโสธรถือวา่เ ป็นแหลง่ผลิตเกษตรอินทรีย์ท่ีใหญ ่ท่ีสุดในประเทศ
ไทย  

ส.ป.ก. ยโสธร ในฐานะหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีขบัเคล่ือนนโยบายไปสูก่ารปฏิบัติมแีผนงาน
ในการสนับสนุนการพฒันากลุม่เกษตรกรโดยใช ้กระบวนการวสิาหกิจช ุมชน พร้อมทั้งขบัเคล่ือน
งานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นท่ี ส่งเสริมการรวมกลุม่เกษตรกร เพื่อสร้างมูลคา่เพิ่ มให้กบักลุม่
ผูผ้ลิตมนัส าปะหยัง พร้อมทั้งวางแผนตอ่ยอดการผลิตเพื่อเชื่อมโยงเครือขา่ยธุรกจิในแนวราบ เพื่อ
เป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ไมว่า่จะเป็นพืชหรือสัตว์อยา่งครบวงจรและยัง่ ยืน เพื่ อสร้าง
ทางเลือกทางรอดให้กบัเกษตรกรผู้ปลูกมนัส าปะหลงัและตระหนักถึงพิษภยัของการท าเกษตรเคม ี  

4.   กษ ะ ครงการ เป็นโครงการตอ่เน่ือง วจิยัและพฒันาการผลิตมนัส าปะหลงัแบบอินทรีย์  

5. ว   ุประ งค  

 วตัถุประสงค์หลกั คือ เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการผลิตมนัส าปะหลงัในระบบอินทรีย์ 
โดยใชร้ะบบกลุม่ขบัเคล่ือนงาน 

 วตัถุประสงค์รอง  

• เปรียบเทียบผลผลิตมนัส าปะหลงัในการใชปุ๋้ยอินทรีย์ 
• เพื่อศึกษาตน้ทุนการผลิตมนัส าปะหลงัในระบบอินทรีย์ 

6  ก ุ ม ป า มาย 

•  เกษตรกรกลุม่รักษ์แมธ่รณี จ านวน 10 ราย  
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•  แปลงทดลองจ านวน 1 ไร ่
•  แปลงน ารอ่ง 10 ไร ่รายละ 1 ไรอ่ยา่งต ่า 

7  รูป   การด า นินงาน  

• แปลงทดลอง เพื่อเปรียบเทียบการใชปุ๋้ยอินทรีย์ชนิดตา่งๆ 
• แปลงมนัส าปะหลงัอินทรีย์น ารอ่ง เพื่อศึกษาตน้ทุนการผลิต 
• ฝึกอบรมความรู้เ ร่ืองมาตรฐานอินทรีย์ พร้อมก ับหาแนวทางพัฒน าระบบควบคุม 

ภายในโดยกลุม่ 

8. ระยะ ว า นการด า นินงาน  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี  

9. การด า นินงาน  

กจิกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.จดัเวทีระดมความคิดเห็น                         

2.ออกแบบการทดลองโดย
การมสีว่นรว่ม 

                        

3.สร้างกลุม่เครือขา่ย                         

4.เพิ่มความรู้ความสามารถ
เร่ืองการผลิตมนัส าปะหลงั
ระบบอินทรีย์ 

                        

5.เตรียมแปลงทดลอง                         

6.สรรหาพื้นท่ีน ารอ่ง                         

7.เร่ิมแปลงทดลอง/น ารอ่ง                         

  - เตรียมแปลง                         

  - เตรียมปุ๋ยสูตรตา่งๆ                         

  - เตรียมทอ่นพนัธ์ุ                         

กจิกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 - ปลูกตามระบบท่ีวางไว ้                         

 - ปฏิบติัตามแผนทดลอง             

8.เกบ็ขอ้มลู                         

9.รว่มกนัวเิคราะห์ขอ้มูล                        
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10.จดัท าคูม่อืการผลิต                         

หมายเหตุ ตอ้งมกีารจดบนัทึกพร้อมกบัสรุปบทเรียนทุกคร้ัง 

10. ง ประมา ด า นินการ 
 ประมาณการงบประมาณด าเนินงานโครงการฯ ทั้งส้ิน 45,000 บาท ประกอบไปดว้ย  

•  แปลงทดลอง และแปลงน ารอ่ง 30,000 บาท  
•  งบประมาณด าเนินการ  10,000 บาท 
•  งบอบรมเกษตรกร                            5,000 บาท 

 
11. ผ ทีค่าดว า ะ ด ร   

• คูม่อืแนวทางการปลูกมนัส าปะหลงัในระบบอินทรีย์  

• เกษตรกรมคีวามรู้เร่ืองการผลิตในระบบอินทรีย์  
• ระบบควบคมุภายใน  

************************************************** 
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1 ช ่  ครงการ การสง่เสริมการท านาเพื่อคดัเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นโพธ์ิศรีส าราญ ต าบลโพธ์ิศรีส าราญ  

อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอุดรธานี 

2   น วยงานร  ผิดช   

2 1  น วยงาน   ก ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัอุดรธานี 

2.2  น วยงาน น   นุน  

      2.2.1 ศูนย์วจิยัขา้วอุดรธานี  

      2.2.2 กลุม่เกษตรกรโรงเรียนชาวนาบา้นบอ่ปัทม ์ อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี  

      2.2.3 สถานีพฒันาท่ีดินอุดรธานี 

3    ว น า ครงการ/ค ะผู ด า นินการ 

นางสาววนารัตน์  ค ากลอ่มใจ  นักวชิาการปฏิรูปท่ีดินช  านาญการ 

4     กการ  ะ   ุผ  

 วถีิชีวติของคนไทยผูกพนั เกี่ยวข้องและมีววิฒันาการการผลิตขา้วอยา่งตอ่เน่ืองมายาวนาน 

แตเ่ ดิมเราปลูกขา้วเพื่อบริโภค วธีิการตา่งๆ จึงเ ป็นวธีิการท่ีอยูร่ว่มไดก้บัธรรมชาติ ความรู้ก็เกดิจาก

ประสบการณ์ท่ีส่ังสมกนัมาเป็นมรดกตกทอด มกีารใช ้แรงงานสัตว ์เก็บเกี่ยวนวดด้วยเคร่ืองมือ

พื้นบา้น ใชมู้ลสัตวเ์ป็นปุ๋ย ก  าจัดศัตรูพืชและวชัพืชโดยการถอนหรือใช ้สมุนไพร ใช ้คราด ไถ มีด 

พร้า จอบ เคียว เ ป็นเคร่ืองมอืการท านากต็้องพึ่ งพาธรรมชาติ คนในสังคมเกษตรจึงให้ความส าคัญ

และเคารพธรรมชาติ ท าให้มพีิธีกรรมและความเชื่อมากมายในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตขา้ว

คนไทยนับแตอ่ดีตมุง่ปลูกข้าวเพื่อบริโภคเป็นหลัก เหลือเกบ็ในยุ้งฉางก็จะน าไปแลกเปล่ียนกบั

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น เชน่ เส้ือผา้ ยารักษาโรค หรืออาหารประเภทอ่ืนๆ แตไ่มนิ่ยมขายขา้ว เพราะคน

ไทยเชื่อวา่ข้าวเป็นส่ิงท่ีมบุีญคุณ มจิีตวิญญาณ มีพระแมโ่พสพประจ าอยู ่ข้าวจึงเป็นอาหารในการ

บริโภคเทา่นั้ น ไมใ่ชพ่ืช เศรษฐกิจตอ่มาไทยได้รับวฒันธรรมจากหลากหลายประเทศท าให้ข้าว

เปล่ียนเป้าหมายเป็นการค้าขายมากข้ึน จนปัจจุบันเราอยูใ่นยุคท่ีมีการท านาหลายคร้ังได้ในรอบปี 

ท าให้ชาวนาสว่นใหญมุ่ง่ท านาเพื่อขายขา้วเป็นหลกั โดยใช ้เทคโนโลยีสมยัใหมม่ากข้ึน เชน่การใช ้

เคร่ืองจักรกลเตรียมดิน ใช ้ปุ๋ยเคมีบ ารุงตั้งแตต่้นกลา้การใช ้สารเคมีและเคร่ืองจกัรในการก  าจัด

ศตัรูพืชและวชัพืช  ปลูกข้าวพ ันธ์ุผสม ทดน ้ าด้วยระบบชลประทานสมยัใหม ่แน ่นอนวา่แตล่ะ

วธีิการยอ่มต้องมทีั้งข้อดีและข้อเ สียแตกตา่งกนัไป หากแตส่ิ่งส าคัญท่ีสุดท่ีเทคโนโลยีไมส่ามารถ

สร้างสรรค์ข้ึนไดก้คื็อ จิตวญิญาณของคนท่ีมีตอ่ข้าวนั่นเอง 
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  จากการท่ีเกษตรกรไทยปรับเปล่ียนการผลิตมาเพื่อขายมากข้ึนและใช ้เทคโนโลยีการผลิต

สมยัใหมม่ากข้ึน ท าให้ชาวนาไทยก  าลงัประสบปัญหาดา้นการผลิต คือ ตน้ทุนการผลิตสูงในขณะท่ี

ราคาผลผลิตตกต ่า ท าให้เกษตรกรไดรั้บผลตอบแทนจากการท านาเพียงเล็กน้อยภายหลงัจากหัก

ตน้ทุนการผลิตซ่ึงยังไมร่วมคา่แรงและผลตอบแทนในการใช ้ท่ีดินของตนเอง การท่ีตน้ทุนการผลิต

สูงมสีาเหตุหลกัมาจากวิถีการผลิตสมยัใหมท่ี่เน้นการพึ่ งพิงปัจจยัการผลิตภายนอกมาก นั บตั้งแต ่

เมล็ดพนัธ์ุ ปุ๋ย ยา และสารเคมีทางการเกษตรอ่ืนๆ เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร และน ้ ามนัเชื้อเพลิง 

ซ่ึงลว้นเป็นตน้ทุนท่ีส าคญัและอยูน่อกเหนือการควบคุมของชาวนา  ถา้เกษตรกรรายใดเชา่ท่ีนากจ็ะ

มตีน้ทุนเพิ่มข้ึน การท านาในหลายพื้นท่ีไดน้ าเคร่ืองจกัรกลมาใช ้ในแทบทุกขั้นตอนการผลิตเพราะ

ขาดแรงงานทางการเกษตร ต้นทุนคา่เชา่เคร่ืองจกัรกลและคา่น ้ ามนักย่ิ็งเพิ่มสูงข้ึน  นอกจากน้ีระบบ

เกษตรต้องพึ่งพิงสภาพดินฟ้า อากาศและธรรมชาติอยา่งมากท าให้มคีวามเส่ียงสูงตอ่ภาวะขาดทุน

เมือ่เกดิภ ัยธรรมชาติทางออกท่ีจะท่ีชาวนาไทยตอ้งท า คือการลดต้นทุนการผลิต  การเพิ่มผลผลิตตอ่

ไร ่และการผลิตขา้วให้มคีณุภาพให้ได ้    

  เกษตรกรบ้านโพธ์ิศรีส าราญ ต าบลโพธ์ิศรีส าราญ จังหวดัอุดรธานี ซ่ึงไดรั้บการคดัเลือก

จากส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัอุดรธานีเขา้รว่มโครงการ Smart farmer ในปีงบประมาณ 2558 

เกษตรกรในพื้นท่ีมีการปลูกอ้อย ข้าว มนัส าปะหลัง เป็นพืชหลกั จากการสอบถามปัญหาของ

เกษตรกรพบวา่เกษตรกรมปัีญหา ดินไมอุ่ดมสมบูรณ์ เน่ืองจากการใสปุ๋่ยเคมีมาก ขาดเงินทุนในการ

ประกอบอาชีพ ต้นทุนการผลิตสูง ขาดแหลง่น ้ าในการท าการเกษตร ขาดแรงงานในการท า

การเกษตร ต้องอาศัยน ้ าฝนอยา่งเดียว พนัธ์ุพืชไมไ่ดม้าตรฐานโดยเฉพาะข้าวคือมีขา้วปนมากและ

ตอ้งซ้ือเมล็ดพันธ์ุข้าว (3 ปีเปล่ียนพันธ์ุขา้ว1 คร้ัง  เกษตรกรบางรายตอ้งซ้ือพ ันธ์ุข้าวทุกปี)  ทาง

ล าเลียงผลผลิตไมดี่ ส่งผลให้เกษตรกรละท้ิงท่ีดินหรือขายท่ีดิน แตปั่ญหาท่ีเกษตรกรต้องการให้

ชว่ยเหลือมากท่ีสุดคือเ ร่ืองพนัธ์ุขา้วไมไ่ด้มาตรฐาน และการปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อให้ไดผ้ลผลิตตอ่

ไรเ่พิ่มมากข้ึน จึง เป็นข้อสรุปในการท าโครงการส่งเสริมการท านาเพื่อคัดเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นโพธ์ิศรี

ส าราญต าบลโพธ์ิศรีส าราญ อ าเภอโนนสะอาด จังหวดัอุดรธานีซ่ึงจะเป็นการลดตน้ทุนการผลิตใน

เร่ืองเมล็ดพนัธ์ุขา้ว การใชปุ๋้ยเคม ี และไดผ้ลผลิตขา้วท่ีมีคณุภาพ ในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน 

5  ว   ุประ งค  

  1. เพื่อให้เกษตรกรมคีวามรู้ในเร่ืองกระบวนการคดัเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 

  2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถปลูกและคดัเมล็ดพนัธ์ุขา้วไวใ้ชเ้อง  
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  3. เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยเพื่อปรับปรุงบ ารุงดินได ้

6    านทีด่ า นินการ 

  หมู ่1 บา้นโพธ์ิศรีส าราญ ต าบลโพธ์ิศรีส าราญ อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอุดรธานี  

7.  ป า มาย 

  เกษตรกรกลุม่ SMART FARMERในปีงบประมาณ 2558บ้านโพธ์ิศรีส าราญ ต าบลโพธ์ิศรี

ส าราญ อ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอุดรธานีจ านวน 20 ราย  

8  วิ ีด า นินการ 

  1. ประสานงานในพื้นท่ี เพื่อคัดเ ลือกกลุม่เป้าหมาย การท าเวทีเพื่อวิเคราะห์ปัญหาของ

เกษตรกรในชมุชน 

  2. ศึกษาบริบทพื้นท่ี สภาพทัว่ไป เศรษฐกจิ และสังคม 

  3. การอบรมให้ความรู้แกเ่กษตรกรโดยการบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบติั การท าแปลงสาธิต   เน้ือท่ี 2 งาน 

   3.1 องค์ความรู้เร่ืองขา้ว การคดัเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 

   3.2 ความรู้เร่ืองการปรับปรุงบ ารุงดิน การท าปุ๋ยหมกั ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยพืชสด 

   3.3 การสาธิตและปฏิบัติ การท าปุ๋ยหมกั ปุ๋ยชีวภาพการไถกลบตอซงั การไถกลบ

ปุ๋ยพืชสด 

   3.4 การท าแปลงสาธิตเน้ือท่ี 2 งาน เพื่อคดัเมล็ดพันธ์ุข้าว โดยการปักด า

ตน้เดียว  

         การตกกลา้เป็นรวง 

  4. การติดตามและประเมนิผลโครงการ 

9. ระยะ ว าด า นินการ 

  14 เดือน เร่ิม พฤศจิกายน  2557 ถึง ธันวาคม 2558 

10   ผนการด า นินงาน 

กิ กรรม   ศ  2557   ศ  2558 

  ย    ค  ม ค  ก    ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. ศึกษา
บริบทพื้นท่ี 
สภาพทัว่ไป   
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11    วชี ว ด 

  1.เกษตรกรร้อยละ 70 ท่ีผา่นการอบรมสามารถคดัเมล็ดพนัธ์ุขา้วไวใ้ชเ้อง  

2. เกษตรกรร้อยละ 70 ท่ีผา่นการอบรมสามารถท าปุ๋ยใชเ้องได ้

 

 

    เศรษฐกจิ 
และสังคม 
2. การอบรม
ให้ความรู้
แกเ่กษตรกร 

              

   2.1 องค์
ความรู้เร่ือง
ขา้ว การคดั  
เมล็ดพนัธ์ุ
ขา้ว 

              

2.2 ความรู้
เร่ืองการ
ปรับปรุง
บ ารุง ดิน 

              

 2.3 การ
สาธิตและฝึ
ปฏิบติัการ
ท าปุ๋ย 

              

2.4 การท า
แปลงสาธิต 

              

3. ติดตาม
และ
ประเมนิผล
โครงการ 
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12  ง ประมา   

 งบประมาณทั้งส้ิน  57,000  บาท 

หลกัสูตร 

ผูเ้ขา้
รับ
การ
อบรม 

จ านวน
วนั/รุน่ 

คา่อาหาร 
เคร่ืองด่ืม
อาหาร
วา่ง 

วสัดุ
ฝึกอบรม 

คา่ตอบแทน
วทิยากร 

รวมทั้งส้ิน 

1.องค์ความรู้  
เร่ืองขา้ว การคดั 
เมล็ดพนัธ์ุขา้ว 

20 
20 

 
1/1 

 
2,400 

 
1,000 

 
1,000 

 
3,600 

 
8,000 

2. ความรู้เร่ืองการ 
ปรับปรุงบ ารุงดิน  

2020 1/1 2,400 1,000 1,000 3,600 8,000 

3. การปฏิบติัการท า 
ปุ๋ย 

20 1/1 2,400 1,000 6,000 3,600 13,000 

4 . ก า ร ท า แ ป ล ง
สาธิต 

2020 1/1 2,400 1,000 2,000 3,600 9,000 

5.คา่เบ้ียเล้ียง 
เจา้หน้าท่ี 

      9,000 

6. คา่น ้ ามนัเชื้อเพลิง       10,000 
รวมท  ง ิ น   9,600 4,000 10,000 14,400 57,000 

13  ผ ทีค่าดว า ะ ด ร     

  1. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในเ ร่ืองการคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวและการท าปุ๋ยหมกั ปุ๋ย

ชีวภาพ 

  2. เกษตรกรสามารถคดัเมล็ดพนัธ์ุขา้วไวใ้ชเ้องได ้

  3. เกษตรกรสามารถท าปุ๋ยไวใ้ชใ้นแปลงเกษตรกรรมของตนเอง  

  4. เกษตรกรสามารถลดตน้ทุนการผลิต 

************************************************** 
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1. ช ่  ครงการ โครงการน ารอ่งการสง่เสริมเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานในบอ่พลาสติก (๑ งาน ๘ 
หมืน่) 

2.  น วยงานที ่  การ น   นุน 
 หนว่ยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหนว่ยงานอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้ง  

3   น วยงานร  ผิดช   ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัมหาสารคาม 

4. ผู ร  ผิดช   ครงการ 
  กลุม่ยุทธศาสตร์และการปฏิรูปท่ีดิน ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวดัมหาสารคาม (ส.ป.ก.

มหาสารคาม)  

5. ผู   ดท า ครงการ  

นายวสุิทธิศกัด์ิ  ส าโรงแสง นักวชิาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบติัการ    

6.    กการ  ะ   ุผ  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๘๕ (๒) ก  าหนดให้รัฐด าเนินการกระจายการ

ถือครองท่ีดินอยา่งเป็น ธรรม และด าเ นินการให้ เกษตรกรมีกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิในท่ีดิ น เพื่ อ
ประกอบเกษตรกรรมอยา่งทั่วถึงโดยการปฏิ รูปท่ี ดินหรือวธีิอ่ืน  รวมทั้งจัดหาแหลง่น ้ าเพื่อให้
เกษตรกรมนี ้ าใชอ้ยา่งพอเพียงและเหมาะสมแกก่ารเกษตร 

พระบรมราโชวาทเกี่ยวกบัเศรษฐกิจพอเพียง  “...ในการพฒันาประเทศนั้ นจ าเ ป็นต้องท า
ตามล าดบัขั้น เ ร่ิมด้วยการสร้างพื้นฐาน  คือความมกีนิมใีช ้ของประชาชนกอ่น ด้วยวธีิการท่ีประหยัด
ระมดัระวงั แตถู่กตอ้งตามหลักวิชา เมือ่พื้นฐานเกิดข้ึนมัน่คงพอควรแล้ว จึงคอ่ยสร้างเสริมความ
เจริญขั้นสูงข้ึนตามล าดบัตอ่ไป ดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและประหยดันั้นกเ็พื่อป้องกนัความ
ผิดพลาดลม้เหลว และเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จไดแ้นน่อนบริบูรณ์ ...”  

ประกอบกบัแผนพัฒนาการเกษตรในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 
(พ.ศ. 2555 – 2559)  ให้ความส าคญักบัการส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรดว้ยระบบเกษตรกรรม
ยัง่ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เชน่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน  เกษตรทฤษฎี
ใหม ่วนเกษตร เป็นตน้  โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอ่ย  เพื่อสร้างความมัน่คง  ความหลากหลาย การ
พึ่งพาตนเองและสามารถเข้าถึงดา้นอาหารทุกครัวเ รือนทั้งในเชิงของปริมาณ คณุภาพ  โภชนาการ 
และความปลอดภัย โดยการถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตผา่นเครือขา่ยปราชญ์ชาวบา้น 
เกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จ และแหลง่ความรู้ในพื้นท่ี 

ตลอดจนนโยบายและทิศทางการพฒันาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีสง่ เสริมให้
เกษตรกรมีการประ ยุกต์ใ ช ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง การผลิตสินค้าเกษตรและอาห ารท่ีมี
ประสิทธิภาพ เสริมสร้างความมัน่คงด้านอาหารและพลังงานอยา่งเหมาะสมและยัง่ ยืน สามารถ
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สร้างมลูคา่เพิ่มสอดคลอ้งกบัความต้องการของตลาดและมมีาตรฐานปลอดภยัตอ่ผูบ้ริโภค เพื่อมุง่
ไปสู่เศรษฐกิจการเกษตรสีเ ขียว (Green Economy) ท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
การจดัสรรทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรอยา่งพอเพียง และ
สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคการเกษตรของจงัหวดัมหาสารคาม รวมทั้งสง่ เสริมให้มี
การวิจัยและพัฒน า (Research and Development)  และถ ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ เกษตร ท่ี
เหมาะสมแกเ่กษตรกร  

พื้นท่ีเขตปฏิรูปท่ี ดินจังหวดัมหาสารคามเป็นพื้น ท่ีท่ีมีความแห้งแ ล้งและ อยูน่ อกเขต
โครงการชลประทาน เกษตรกรบางรายไมม่ีสระน ้ าประจ าไร่นา หรือมสีระแตน่ ้ าในสระไมเ่พียงพอ
ตอ่การท าเกษตร  ส่งผลให้เกษตรกรขาดรายได้ในชว่งหลังฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซ่ึง เป็นสาเหตุ
ส าคัญอีกประการท่ีท าให้เกษตรกรตอ้งเผชิญกบัปัญหาความยากจนและหน้ีสิน การอพยพ แรงงาน
เข้าสู ่เมืองใหญ ่ ดังนั้ นการเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต การส่ง เสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร
สามารถเอาชนะข้อจ ากดัด้านความแห้งแลง้  โดยการประยุกต์ใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม ต้นทุนต ่า 
และสามารถบริหารจัดการน ้ าได้ ประกอบกบัการพัฒนาองค์ความรู้ใหม ่ๆ  กจ็ะสามารถชว่ยให้
เกษตรกรท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี เป็นการชว่ยลดรายจา่ยและเพิ่มรายได้ให้กบัครัวเรือน ลด
ปัญหาการอพยพแรงงาน เกษตรกรมีคณุภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เกิดการเรียนรู้และพึ่ งพาตนเองได้อยา่ง
ยัง่ยืน 

7. ว   ุประ งค  
1.  เพื่อให้เกษตรกรมแีปลงท าการเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานไดต้ลอดทั้งปี  
2.  เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดรายจา่ยและมรีายไดเ้พิ่มข้ึนจากการท าเกษตรในบอ่พลาสติก 
3.  เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ของเกษตรกรในรูปแบบนักวิจยัชาวบา้น  

8.  ป า มาย 
เกษตรกรกลุม่แมค่า้ตลาดสีเ ขียวและผูผ้ลิตสินคา้สง่ตลาดสีเขียว จ านวน  10  ราย 

9. วิ ีด า นินการ 
1.  ประชาสัมพันธ์/ชี้ แจงโครงการฯ คุณสมบัติ เง่ือน ไข หลักเกณฑ์ ตลอดจนวิธีการ

ด าเนินงานตามโครงการฯ 
 2.  อบรมให้ความรู้ รูปแบบการจดัท า วธีิการบริหารจดัการ   

3.  สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ ในการจดัท าแปลง (บอ่พลาสติก)       
4.  เกษตรกรจดบนัทึกข้อมูล (ตน้ทุน การเจริญเติบโต สถิติการใช ้น ้ า รายรับ-รายจา่ย ฯลฯ) 

ตลอดจนปัญหาอุปสรรคตา่งๆ  

10. ระยะ ว าด า นินการ 
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ตุลาคม  2557 – กนัยายน  2558 

11. ง ประมา      57,800 -   าท 
 11.2  คา่วสัดุอุปกรณ์  เป็นเงิน  49,700.-  บาท   ดงัน้ี  
ล าดบั รายการ หนว่ย

นับ 
จ านวน ราคา

หนว่ย
(บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 แผน่พลาสติก ผืน 10 4,000.- 40,000.-  
2 ผา้มุง้ไนลอ่น มว้น 36 200.- 7,200.-  
3 คา่ไถเตรียมแปลง แปลง 10 250.- 2,500.-  

  11.2  งบด าเนินงาน  จ านวน  8,100.- บาท 
11.2.1   คา่ใชจ้า่ยส าหรับการฝึกอบรมเกษตรกร เป็นเงิน 5,100.- บาท โดยแบง่เป็น  

 - คา่ตอบแทนวทิยากร ( 6 ช ัว่โมงๆ 600.- บาท)  เป็นเงิน 3,600.- บาท 
 - คา่อาหารและอาหารวา่ง (150.- บาท x 10 ราย) เป็นเงิน 1,500.- บาท  
 - คา่สถานท่ีจดัอบรม  คร้ังละ 1,000.- บาท   

11.2.2   คา่ใชจ้า่ยในประสานติดตามการด าเนินงาน เป็นเงิน  3,000.- บาท  

12. การประ มินผ  
1. ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ เพื่ อประเมินผลการด าเ นินงาน ปัญหา

อุปสรรค รวมทั้งขอ้เสนอแนะจากเกษตรกร 
2. เจ้าหน้าท่ีออกติดตามเกบ็ข้อมูลผลการด าเนินงานของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช ้ขอ้มูล

การบันทึกของเกษตรกรประกอบ อยา่งน้อยเดือนละ 1 คร้ัง  เพื่อติดตามความคืบหน้าและการใช ้
ประโยชน์จริง ขอ้มลูดา้นรายไดแ้ละคณุภาพชีวิตของเกษตรกร   
 3. รายงานผลการด าเนินงานให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบเป็นประจ าทุกเดือน   

13. ผ ประ ยชน ทีค่าดว า ะ ด ร   
 1. เกษตรกรมรีายไดจ้ากการท าการเกษตรอินทรีย์ตลอดทั้ง ปี  
 2. ผลผลิตของเกษตรกรไดรั้บรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) 
 3. เกษตรกรมีคณุภาพชีวติท่ีดีข้ึน ผูบ้ริโภคมคีวามตอ้งการสินค้าเพิ่มมากข้ึนจากการบริโภค
พืชผกัปลอดภยั  
 4. เกษตรกรสามารถน ้ าความรู้ไปตอ่ยอดเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการผลิตของตนเอง และขยาย
ผลสูเ่กษตรในพื้นท่ีได ้     

************************************************** 
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1. ช ่  ครงการ เล้ียงหมหูลุมเพื่อเป็นทางเลือกในการท าการเกษตรแบบผสมผสานร่วมกบัการ
ปลูกยางพารา 
                           และปาล์มน ้ ามนั 

2.  น วยงานร  ผิดช   
  หนว่ยงานหลกั : ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัตรัง 
  หนว่ยงานสนับสนุน : ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัตรัง 
       :  ส านักงานสหกรณ์จงัหวดัตรัง 
        :  ส านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์ตรัง 

3.   ว น า ครงการ/ค ะผู ด า นินการ 
1. นายนิกร  ไพริน       นักวชิาการปฏิรูปท่ีดินช  านาญการ      ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
2. ผูอ้  านวยการกลุม่ยุทธศาสตร์และการปฏิรูปท่ีดิน       หัวหน้าโครงการ 
3. ปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัตรัง          ท่ีปรึกษาโครงการ   

4.    กการ  ะ   ุผ  
  ปัญหาวกิฤติราคาพืชผลทางการเกษตรส่งผลกระทบตอ่ความเป็นอยูข่องเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัตรังอยา่งกวา้งขวาง เ น่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญท่ าการเกษตรแบบเชิงเ ด่ียว เชน่ 
ปลูกยางพารา ปาล์มน ้ ามนั เ ป็นหลกั ไมม่ีการท าเกษตรแบบผสมผสานเมื่อลดความเส่ียงในการ
ประกอบอาชีพเมือ่ประสบปัญหาราคาผลผลิตยางพารา ปาล์มน ้ ามนัตกต ่าดงั ท่ีเป็นอยูทุ่กวนัน้ีท าให้
เกษตรกรมรีายได้ไมเ่พียงพอตอ่รายจา่ย ประกอบกบัเกษตรกรยงัตอ้งซ้ือปุ๋ยเคม ีปุ๋ยอินทรีย์ มาใชใ้น
สวนยางพารา สวนปาล์มน ้ ามนั ท าให้มตี้นทุนการผลิตเพิ่มข้ึน จากการไปพูดคุยท าเวทีช ุมชนกบั
กลุม่เกษตรกรส่วนหน่ึงตอ้งการหาแนวทางการประกอบอาชีพด้านเกษตรใหม ่ๆ  เพื่อมาเพิ่มเติมลง
ไป  ในสวนยางพารา สวนปาล์มน ้ ามนั ในลักษณะของการท าเกษตรแบบผสมผสาน การเล้ียงหมู
หลุมจึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการจะชว่ยลดตน้ทุนการผลิตในเ ร่ืองการใช ้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ในการ
ท าสวนยางพารา สวนปาล์มน ้ ามนัได้ และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แกเ่กษตรกรผูเ้ล้ียงไดอี้กทางหน่ึง
ดว้ย โดยในอดีตท่ีผา่นมาในช ุมชนมีเกษตรกรหลายรายไมเ่คยเ ล้ียงหมูมากอ่นแตเ่ป็นกา รล้ียง
แบบเดิมคือ ซ้ืออาหารส าเร็จรูปมาเ ล้ียง ประสบปัญหาอาหารหมูราคาแพง ขาดทุน มกีล่ินรบกวน
ชมุชน ทั้ง ท่ีในพื้นท่ีจงัหวดัตรังมีการบริโภคเน้ือหมกูนัอยา่งเป็นล ่าเป็นสัน มีอาหารท่ีท าจากหมูท่ี
ข้ึนชื่อคือ หมยูา่งเมอืงตรัง 
  ปริมาณการเล้ียงหมูในพื้นท่ีไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการของผูบ้ริโภค ต้องน าเข้าหมูเป็น
และเน้ือหมมูาจากจังหวดัใกลเ้คียงซ่ึงการเล้ียงหมูหลุมจะเป็นในลกัษณะของการเล้ียงโดยใช ้อาหาร
ส าเร็จรูปผสมกบัหยวกหมกัหรือพืชผักสีเขียวตา่งๆ หมกั ซ่ึงจะลดอาหารส าเ ร็จรูปจะได้ประมาณ  
40 % ไมม่ีกล่ินรบกวน ได้ข้ีหมูเป็นปุ๋ยใช ้ในสวนยางพารา สวนปาล์มน ้ ามนั  ปลูกพืช ผัก ไม ่
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กอ่ให้เกดิปัญหาตอ่ส่ิงแวดลอ้ม ประกอบกนัขณะน้ีนโยบายภาครัฐต้องการให้เกษตรกรลดตน้ทุน
การผลิตโดยเฉพาะด้านการใชปุ๋้ยเคม ีให้เกษตรกรท าการเกษตรแบบมีหลักประกนัดา้นความเ ส่ียง
จากการท าเกษตรเชิงเ ด่ียว ตระหนักถึงการท าเกษตรแบบยัง่ ยืนค านึงถึง ส่ิงแวดลอ้ม การเล้ียงหมู
หลุมผสมผสานไปกบัการท าสวนยางพารา และสวนปาล์มน ้ ามนั จึงนา่จะเป็นทางเลือกอีกทางหน่ึง
ให้แกเ่กษตรกรในการประกอบอาชีพการเกษตรในสถานการณ์ปัจจุบนัได้ 

5. ว   ุประ งค   ง ครงการ 
  1. เพื่อเ ป็นทางเ ลือกใ นการประกอบอาชีพ เกษตรกรรมให้ แก เ่กษตรกรแทนการท า
การเกษตรแบบเชิงเด่ียว ในรูปแบบการท าปศุสัตว์รว่มกบัการปลูกยางพารา และปาล์มน ้ ามนั 
  2. เพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพใชแ้ทนปุ๋ยเคม ี เพื่อลดตน้ทุนการผลิต 
  3. เพื่ อเ ป็นการพัฒน าอาชีพการเ ล้ียงหมูไปสู่การ เล้ี ยง แบบยั่ง ยืน และ เป็นมิตรก ับ
ส่ิงแวดลอ้ม ผูบ้ริโภคไดบ้ริโภคเน้ือหมท่ีูปลอดภยัตอ่สุขภาพ 

6.   านทีด่ า นินการ 
พื้นท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน หมูท่ี่ 6 ต าบลนาโต๊ะหมงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัตรัง  

7.  ป า มาย 
  เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน หมูท่ี่ 6 ต าบลนาโต๊ะหมงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัตรัง จ านวน  8 ราย 

8. วิ ีด า นินการ 
  1. จดัท าเวทีชมุชนเพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลศกัยภาพ หาปัญหาจุดแข็ง จุดออ่น  
  2. รับสมคัรเกษตรกรผูส้นใจและจดัตั้งกลุม่ 
  3. น าเกษตรกรศึกษาความตอ้งการของตลาดการบริโภคเน้ือหม ูเพื่อจะไดร้่างแผนรูปแบบ
การผลิตให้ตรงกบัความตอ้งการของตลาดในระดับท้องถ่ิน 
  4. จดัท าแผนธุรกจิของกลุม่ 
  5. ฝึกอบรมถา่ยทอดเทคโนโลยีและฝึกปฏิบติั 
  6. สนับสนุนพนัธ์ุสุกร (ลูกสุกรอยา่นม) และอาหารส าเร็จรูปในระยะปรับตวั 1 เดือน 
  7. ติดตามผล ประเมนิผล สรุปผลการด าเนินงาน 

9. ระยะ ว าด า นินการ 
  ระยะเวลาในการด าเนินการประมาณ 6 เดือน นับตั้งแตไ่ดรั้บอนุมติัโครงการฯ ( เดือนกมุภา
พนัธ์ุ 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม 2558) 
 

 
 



222 

 

10.  ผนการด า นินการ 

กิ กรรม 

ระยะ ว า  มาย

   ุ 

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.   

1. จดัท าเวทีชมุชนเพื่อวเิคราะห์ข้อมลูศกัยภาพ 
หาปัญหาจุดแข็ง จุดออ่น 

        

2. รับสมคัรเกษตรกรผูส้นใจและจดัตั้งกลุม่         

3. น าเกษตรกรศึกษาความต้องการของตลาด
การบริโภคเน้ือหม ูเพื่อจะไดร้่างแผนรูปแบบ
การผลิตให้ตรงกบัความตอ้งการของตลาดใน
ระดบัทอ้งถ่ิน 

 

 

       

4. ฝึกอบรมถา่ยทอดเทคโนโลยีการเ ล้ียงหมู
และน าเกษตรกรศึกษาดูงานและจัดท าปฏิทิน
การผลิตของเกษตรกรเพื่อใชติ้ดตามงาน 

        

5. สนับสนุนพันธ์ุสุกรและอาหารส าเร็จรูปใน
ระยะปรับตวั  

        

๖. ด าเนินการเล้ียงหมหูลุม         

๗. ติดตามผลตามปฏิ ทินการปฏิบัติกิจกรรม
การผลิต 

        

๘. จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ         

11. ง ประมา  ครงการ 
จากส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

12.ผ ทีค่าดว า ะ ด ร   
  1. เกษตรกรมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในรูปแบบการท าปศุสัตว์
ผสมผสานกบัการปลูกยางพารา ปาล์มน ้ ามนั เพื่อลดความเส่ียงแทนการท าเกษตรแบบเชิงเด่ียว  
 2. ได้ปุ๋ยชีวภาพไวใ้ชใ้นสวนยางพารา สวนปาล์มน ้ ามนั เ ป็นการลดต้นทุนการผลิต และ
เป็นการท าเกษตรในแนวทางท่ียัง่ยืน เป็นมติรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 
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 3. ผูบ้ริโภคไดบ้ริโภคเน้ือหมูท่ีปลอดภยัตอ่สุขภาพ 
1. ครงการ   กระบวนการผลิตขา้วไรใ่นแปลงเพาะปลูกท่ีมกีารจัดการน ้ าด้วยระบบการให้น ้ าแบบ 
                  พ ่น ฝอยเพื่ อ เพิ่ มผลผลิตภ ายใต้โครง การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒน า ผู้น า การ
เปล่ียนแปลง 
                  ในการสง่เสริมเกษตรกรสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืน 

2    น วยงานร  ผิดช      
2.1  หนว่ยงานรับผิดชอบหลกั  ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  
2.2  หนว่ยงานสนับสนุน   

1.  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั วทิยาเขตชมุพร 
             เขตรอุดมศกัด์ิ 
2.  กลุม่เกษตรกรผูป้ลูกขา้วไร่ต าบลชมุโค อ าเภอปะทิว จงัหวดัชมุพร 

3    ว น า ครงการ/ค ะผู ด า นินการ  
  นางรัชดา  เพชรรัตน์  นักวชิาการปฏิรูปท่ีดินช  านาญการ 
 ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัช ุมพร 
   

4      กการ  ะ   ุผ  
 ยุทธศาสตร์การพฒันาในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555 -
2559) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ความเขม้แข็งภาคเกษตรความมัน่คงของอาหารและพลงังานโดย
ให้ความส าคญักบัการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเ ป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและ
สามารถใช ้ประโยชน์ไดอ้ยา่งยัง่ ยืน  พ ัฒนาพันธ์ุพืช   พ ันธ์ุสัตว ์ เทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสม 
สง่ เสริมการสร้างมลูคา่เพิ่มสินค้าเกษตร อาหารและพลังงานบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
ความรู้ส ร้างสรรค์ การสร้างความมั่นคงทางอาชีพและ รายได้ของเกษตรกรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง  ทั้งยังให้ความส าคัญกบัการสร้างความมัน่คงด้านอาหารและพลงังานชีวภาพใน
ระดบัครัวเรือน ชมุชนและประเทศ เพื่อสร้างภูมคิุม้กนัให้ภาคเกษตรสามารถพึ่งตนเองไดแ้ละเผชิญ
กบัปัจจัยเส่ียงตา่งๆได ้จากยุทธศาสตร์ดงักลา่วท าให้สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตช ุมพร เห็นความส าคญัของความมัน่คงของอาหาร จึงรว่มกบั ส านักงานปฏิรูป
ท่ีดินจังหวดัช ุมพร (ส.ป.ก.ช ุมพร) กรมการข้าวศูนย์วิจยัขา้วนครศรีธรรมราช  เครือขา่ยรักษ์ละแม
และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ในเขตปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัช ุมพร ได้ร่วมกนัมอืกนัเพื่อจดัท าโครงการ
พฒันาความมัน่คงด้านอาหาร : การมสี่วนรว่มของเกษตรกรในการคดัเ ลือกพนัธ์ุและใชป้ระโยชน์
จากข้าวไร่พื้นเมอืงในเขตปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัชมุพร  เป็นโครงการบูรณาการท่ีพ ัฒนาตอ่เน่ืองมาจาก
การศึกษาวจิัยขา้วไรใ่นพื้นท่ีภาคใตต้อนบน ท่ีเร่ิมตน้จาก พ.ศ. 2543 -2544 ท่ีมีการส ารวจ รวบรวม
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พันธ์ุข้าวไร่พื้นเมืองและเก็บรักษาพันธ์ุให้มีความบริสุทธ์ิของพันธ์ุมาอยา่งตอ่เ น่ือง และขยาย
ผลงานวิจยัสู ่ชมุชน โดยการจดัการความรู้สู ่ธนาคารอาหารท้องถ่ิน  การด าเนินโครงการรวบรวม
พนัธ์ุและวิจยัเมล็ดพันธ์ุพืช: เพื่อการผลิตท่ียัง่ ยืน และไดข้ยายผลไปสูธ่นาคารเมล็ดพันธ์ุพืชให้
เกษตรกรฝากเมล็ดพันธ์ุ และกูยื้มเมล็ดพันธ์ุส าหรับการเพาะปลูกในแตล่ะฤดูกาล การสร้างศูนย์
เครือขา่ยพิพิธภ ัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภาคใต้ตอนบนขยายผล
ประเด็นเร่ืองของพอ่ในบา้นของเรา และได้น าประเด็นพนัธุกรรมพืชกบัความมัน่คงทางอาหารโดย
ใชเ้ร่ืองข้าวไร่เป็นประเด็นหลกัในการขบัเคล่ือน และไดจ้ดัเวทีเสวนาทางวชิาการเ ร่ือง “พันธุกรรม
พืชกบัความมัน่คงทางอาห าร”จัดคา่ยข้าวไร่ช ุมพรร่วมกบัส านั กงานพัฒน าวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) การสง่เสริมการปลูกข้าวให้กบัเกษตรกรและการวจิัยเพื่ อพฒันาพนัธ์ุ
ขา้วพ ันธ์ุใหม ่ๆ  การอนุรักษ์พ ันธ์ุและผลิตเมล็ดพันธ์ุแจกจา่ยให้เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรไดม้ีความ
มัน่คงทางด้านอาหารในครัวเรือนผลจากการด าเนินงานโครงการดงักลา่ว ท าให้เกษตรกรในเขต
ปฏิรูปท่ีดินมกีารปลูกข้าวไรบ่ริโภคในครัวเ รือนอ าเภอเมอืงช ุมพร 30 ครัวเรือน  อ าเภอทุง่ตะโก 20 
ครัวเรือนและอ าเภอละแม 10 ครัวเรือนจากผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 3 ปี ท าให้กลุม่ผู ้ปลูกขา้วไร่
ใน เขตปฏิรูป ท่ีดินต าบลต าบลละ แม  อ าเภ อละแม  จังหวดัช ุมพร มีสมาชิ กกลุม่เพิ่มข้ึน  กลุ ่ม
เกษตรกรฯ เ ร่ิมให้ความส าคญักบัการผลิตขา้วไรบ่ริโภคในครัวเรือน การบริโภคข้าวไรท่ี่ปลูกดว้ย
ตนเอง ท าให้สุขภาพของผูบ้ริโภคดีข้ึน การเลา่ขานและบอกตอ่กนัไป ท าให้มสีมาชิกเพิ่มข้ึนจาก
เดิม 10 รายเป็น 24 ราย อยา่งไรกต็ามอัตราการเพิ่มข้ึนของสมาชิกกลุม่ฯและความเข้มแข็งของกลุม่
ขา้วไรใ่นพื้นท่ีก็ยงัคงเป็นเพียงสว่นน้อย เมื่อเทียบกบัจ านวนเกษตรกรในชมุชน จากการไดพ้บปะ
พดูคุยกบัเกษตรกรผูป้ลูกข้าวไรใ่นพื้นท่ีต าบลละแม ท าให้ทราบวา่ เกษตรกรปลูกข้าวในแปลงรวม
ของเพื่อนบ้านเป็นสวนยางพาราเล็ก ปาล์มน ้ ามนัเล็ก เมื่อจ านวนเกษตรกรในกลุม่มเีพิ่มข้ึนแตล่ะ
ครัวเรือนมีพื้นท่ีท าขา้วไรล่ดลง หรืออาจท าในพื้นท่ีของ ตนเองในพื้นท่ีขนาดเล็กท่ีเป็นพื้นท่ีวา่ง
บริเวณท่ีอยูอ่าศัยเทา่นั้ น ส่วนพื้นท่ีอ่ืนๆนั้นปลูกพืชหลกัเ ต็มพื้นท่ี การผลิตข้าวไรท่ี่ท าในพื้นท่ีเดิม
ซ ้าๆ ท าให้เกิดปัญหาโรค  ศัตรูพืช   ปัญหาดิน และปัญหาฝนท้ิงชว่งและปริมาณน ้ าฝนท่ีลดลง 
ปริมาณผลผลิตในปี ๒ ลดลงเมื่อเทียบกบัปีแรก ปริมาณขา้วไรท่ี่ได้ไมเ่พียงพอกบัการบริโภคของ
สมาชิกในครัวเรือน จากปัญหาท่ีเกษตรกรประสบเกษตรกรจึงสนใจสมคัรเข้าร่วมโครงการสร้าง
และพฒันาเกษตรกรรุน่ใหม ่หลกัสูตร การพัฒนาเกษตรกรอยา่งยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ใน
หัวข้อวิชาการจัดการดินและการใชปุ๋้ยอินทรีย์คุณภาพสูงลดแทนการใช ้สารเคมีในการผลิตขา้วไร่
วตัถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการวเิคราะห์ดินอยา่งง ่ายด้วยตนเองเกิดความรู้ 
ความเขา้ใจในการจัดการดินเบ้ืองต้นและการลดต้นทุนการผลิตด้วยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและสร้าง
ความมัน่คงดา้นอาหาร(ขา้ว)ในมิติปริมาณและมติิคณุภาพให้แกค่รัวเรือนเกษตรกรเพื่อแกไ้ขปัญหา
เบ้ืองตน้ สว่นปัญหาฝนท้ิงชว่งและปริมาณน ้ าฝนท่ีลดลง ท าให้ปริมาณผลผลิตลดลง กลุม่เกษตรกร
ฯไดน้ าเสนอวา่ ข้าวไร่บางพ ันธ์ุ เชน่ ข้าวสามเดือน สามารถปลูกไดห้ลายคร้ังตอ่ปี หากมีน ้ าเพียงพอ
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หรือมีการวางระบบน ้ าในแปลงข้าวไร่กอ็าจสามารถปลูกข้าวไร่ได้หลายคร้ังและปริมาณเพียงพอ
กบัการบริโภคในครัวเรือนในพื้นท่ีจ ากดั ซ่ึงหากด าเนินการไดก้็สามารถยกระดบักระบวนการผลิต
ข้าวไร่ โดยใช ้การจัดการดิน  การลดต้น ทุนการผ ลิตและการจัดการน ้ าร่วมกนั เพื่ อให้ เกิด
กระบวนการผลิตขา้วไร่ท่ีมปีระสิทธิภาพและคณุภาพ ตอ่ไป 

5  ว   ุประ งค   ง ครงการ 
 5.1 เพื่อให้เกษตรกรมคีวามรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัระบบการให้น ้ าพืชไร(่ขา้วไร)่ การจัดการ
น ้ าแบบ 
        ประหยัดดว้ยระบบการให้น ้ าแบบพน่ฝอยเพื่อเพิ่มผลผลิตและยกระดบัการผลิตขา้วไร่
ชมุพร 

5.2 เพื่อศึกษากระบวนการผลิตข้าวไรน่อกฤดูท่ีมีการจดัการน ้ าด้วยระบบการให้น ้ าแบบ
พน่ฝอย 

5.3 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตข้าวไร่ในกระบวนการผลิตแบบดั้ง เดิมและ
กระบวนการ 

       ผลิตขา้วไรท่ี่มกีารจดัการน ้ าดว้ยระบบการให้น ้ าแบบพน่ฝอย 

6    านทีด่ า นินการ  

ท่ีท าการกลุม่ขา้วไรต่ าบลละแม หมูท่ี่ ๑๖  ต าบลละแม  อ าเภอละแม  จงัหวดัชมุพร 

7   ป า มาย 
  เกษตรกรกลุม่ข้าวไร่ในเขตปฏิรูปท่ีดินต าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัช ุมพร รวม ๒0 
ราย ในพื้นท่ีด าเ นินการแปลงทดลอง จ านวน  ๒ไร ่คณุสมบติัของเกษตรกรท่ีเข้ารว่มโครงการฯ
ตอ้งเป็นสมาชิกกลุม่ข้าวไรจ่งัหวดัชมุพร มีความสามารถอา่นออกและเขียนได ้มคีวามสนใจเข้ารว่ม
โครงการฯและผา่นการอบรมหัวขอ้วชิา การจดัการดินและการใชปุ๋้ยอินทรีย์คณุภาพสูงลดแทนการ
ใช ้สารเคมีในการผลิตข้าวไร่โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม ่หลกัสูตร การพัฒน า
เกษตรกรอยา่งยัง่ยืน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

8  วิ ีด า นินการ 

การให้ความรู้เกี่ยวกบัการจดัการน ้ าฝึกอบรม การให้น ้ าพืชไร(่ขา้วไร)่  การจัดการน ้ าด้วย
ระบบการให้น ้ าแบบพน่ฝอยเพื่อเพิ่มผลผลิตและยกระดับการข้าวไรช่ ุมพรใช ้ การบรรยาย สาธิต 
ปฏิบัติ และศึกษาดูงานท่ีกลุม่เกษตรกรผูป้ลูกขา้วไรต่ าบลชมุโค อ าเภอปะทิว จงัหวดัช ุมพร และใน
แปลงทดลองสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตช ุมพรเขตอุดมศกัด์ิ
โดยใชว้ทิยากรร่วมจากกลุม่เกษตรกรขา้วไรช่มุโค และวทิยากรจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจา้คณุทหารลาดกระบงั วทิยาเขตชมุพรเขตอุดมศกัด์ิ  
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1.) การเกบ็ขอ้มลูและการสังเคราะห์ข้อมลูสภาพทั่วไป สภาพเศรษฐกจิ สภาพสังคม และ
ขอ้มลูทรัพยากรชมุชนของกลุม่ขา้วไรต่ าบลละแมดว้ยกระบวนการเก็บขอ้มูล/
วเิคราะห์ขอ้มลูแบบมีสว่นร่วมด้วยเคร่ืองมอื Participatory  Rapid  Appraisalเชน่ 
ปฏิทินการผลิต เส้นทางการผลิต SWOT Analysis  

 2.)  การศึกษาดูงานการวางระบบน ้ าในแปลงข้าวไรข่องเกษตรกรผูป้ลูกขา้วไร่ต าบลชมุโค 
๑  วนั 

3.)  การจดัเวทีให้ความรู้เกีย่วกบั  
3.1)  ระบบการให้น ้ าพืชและการใชน้ ้ าอยา่งประหยดั  จ านวน 2  

ช ัว่โมง 
  3.2)  การวางระบบน ้ าในแปลงทดลอง    จ านวน  2  
ช ัว่โมง 
  3.3) การทดลองปฏิบติัการวางระบบน ้ าในแปลงทดลอง  จ านวน  8  
ช ัว่โมง 
  3.4)  กระบวนการการออกแบบบนัทึกขอ้มูล วธีิการเกบ็ขอ้มลู 

และการสรุปขอ้มลูแบบมสี่วนรว่ม    จ านวน  2  
ช ัว่โมง 

 5.)  การติดตามและประเมนิผลโครงการ 

9   ระยะ ว าด า นินการ 
 ระยะเวลาในการด าเนินการ 1  ปี เร่ิมจาก 1 มกราคม  2558 ถึง 31 เดือนธันวาคม 2558 

10     ผนการด า นินงาน  
แผนการและกจิกรรมด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

กจิกรรม 
พ.ศ. 2558 หมาย

เหตุ ม.ค
. 

ก.พ
. 

ม.ีค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

ม.ิย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

การการเกบ็ขอ้มลูและการ
สังเคราะห์ขอ้มลูสภาพทัว่ไป 
สภาพเศรษฐกจิ สภาพสังคม 
และขอ้มลูทรัพยากรชมุชน 

             

การศึกษาดูงานการวางระบบน ้ า
ในแปลงขา้วไรแ่ละสรุป
บทเรียน 
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การจดัเวทีให้ความรู้เกีย่วกบั  
 -ระบบการให้น ้ าพืชและการใช ้
น ้ าอยา่งประหยดั  
-  การวางระบบน ้ าในแปลง
ทดลอง    
-การทดลองปฏิบติัการวาง
ระบบน ้ าในแปลงทดลอง  
- กระบวนการการออกแบบ
บนัทึกขอ้มลู วธีิการเกบ็ขอ้มลู
การสรุปขอ้มลูแบบมสี่วนรว่ม  

             

การทดลองปฏิบติัและการเก็บ
ขอ้มลู 

             

การสรุปผลและติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

             

11  ราย ะ  ียดง ประมา   ง ครงการ 
 งบประมาณทั้งส้ิน ๔๔,๕00 บาท (ห้าหมืน่ส่ีพนัห้าร้อยบาทถว้น) ดงัน้ี 

 

ที รายละเอียดคา่ใชจ้า่ย 
จ านวน
(คน) 

จ านวน 
ราคาตอ่
หนว่ย 

รวมเป็นเงิน 

1 คา่ใชจ้า่ยกอ่นการฝึกอบรม     
   คา่ตอบแทนเจา้หน้าท่ี     
      -คา่เบ้ียเล้ียง     
      -คา่น ้ ามนัเชื้อเพลง     

2 คา่ใชจ้า่ยระหวา่งอบรม     
 2.1 คา่ตอบแทนวทิยากร     
      -คา่บรรยาย 3 12 300 3,600 
      -คา่พาหนะหรือคา่น ้ ามนัเชื้อเพลิง 3 3 500 1,500 
 2.2  คา่ตอบแทนเจา้หน้าท่ีผูฝึ้กอบรม     
      -คา่เบ้ียเล้ียง     
      -คา่น ้ ามนัเชื้อเพลง  3 500 1,500 
 2.3  คา่ใชจ้า่ยส าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม     
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 -คา่อาหารกลางวนั 20 2 100 4,000 
      -คา่อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 20 3 50 1,500 
 2.4 คา่ตอบแทนสถานท่ีและโสตทศันูปกรณ์         
 2.5 คา่ใชจ้า่ยในการศึกษาดูงาน     
       -คา่เชา่เหมาพาหนะในการเดินทาง 10 ๑ 400 4,000 
 -คา่อาหารกลางวนั 10 ๑ 100 1,000 
      -คา่อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 10 ๑ 50 500 
      -คา่สถานท่ีและวทิยากร 1 2 ชม. 1,200 2,400 
 2.6 คา่วสัดุฝึกอบรม     
      -คา่วางระบบน ้ าแปลงทดลอง ๒ไร ่ 20 2 ไร ่ 15,000 30,000 
 2.7 คา่จดัท ารายงานสรุป     
 2.8 คา่จดัท ารายงานคูม่อืบนัทึกกจิกรรมเกษตรกร 20 1 200 4,000 
3 คา่ใชจ้า่ยติดตามผลการด าเนินงานหลงัการ

ฝึกอบรม 
    

 3.1 คา่ตอบแทน     
      -คา่เบ้ียเล้ียง     
      -คา่น ้ ามนัเชื้อเพลง  1 500 500 
 3.2 คา่จดัท ารายงานผลการด าเนินโครงการฯ     

 54,500 

หมายเหตุ   คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม  สามารถถวัจา่ยตามระเบียบกระทรวงการคลงัได ้
12   ผ ทีค่าดว า ะ ด ร   
 12.1   เกษตรกรมคีวามรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัระบบการให้น ้ าพืชไร่(ข้าวไร)่  การจัดการน ้ า
ดว้ยระบบ 
                      การให้น ้ าแบบพน่ฝอยเพื่อเพิ่มผลผลิตการผลิตขา้วไรช่ ุมพรของเกษตรกรได ้

12.2   เกษตรกรมคีวามรู้และสามารถผลิตข้าวไร่นอกฤดูโดยการเพิ่มระบบการให้น ้ าแบบ
พน่ฝอยใน 

          แปลงได ้
12.3   เกษตรกรสามารถเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตข้าวไรใ่นกระบวนการผลิตแบบดั้ง เดิม

และ 
          กระบวนการผลิตข้าวไร่ท่ีมีการจัดการน ้ าด้วยระบบการให้น ้ าแบบพ ่นฝอยด้วย

ตนเองได ้
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 12.4  เกษตรกรสามารถผลิตข้าวไรเ่พื่อใช ้บริโภคในครัวเรือนได้เพียงพอในพื้นท่ีจ ากดั 
สามารถผลิตข้าวไรไ่ดห้ลายรอบการผลิตในรอบปีและสามารถยกระดบัการผลิตขา้วไรใ่ห้มคีณุภาพ
ได ้
 12.5 เกิดแปลงทดลองท่ีเป็นแหลง่เรียนรู้ให้กบัเกษตรกรรายอ่ืนๆในช ุมชนและสามารถ
กระตุน้ให้เกดิการผลิตขา้วไรเ่พื่อบริโภคของครัวเรือนเกษตรกรในชมุชนได ้

13    วชี ว ด 
 13.1   เชิงปริมาณ  เกษตรกรท่ีเขา้รว่มโครงการฯสามารถน าความรู้ท่ีได้รับปรับใชก้บั
ตนเองได ้ร้อยละ ๘0 

13.2   เชิงคณุภาพ  เกษตรกรท่ีผา่นการฝึกอบรมร้อยละ ๘0  สามารถผลิตขา้วไรค่ณุภาพดี
และมปีริมาณเพียงพอกบัการบริโภคในครัวเรือนได ้
 

************************************************** 
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1  ช ่  ครงการ  การปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตขา้วไรต่ าบลเขาโร ภายใตโ้ครงการฝึกอบรมหลกัสูตร
การพฒันา ผูน้ าการเปล่ียนแปลงในการสง่เสริมเกษตรกรสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืน     

2.  น วยงานทีร่  ผิดช   
  หนว่ยงานรับผิดชอบหลกั ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดันครศรีธรรมราช   
  หนว่ยงานท่ีสนับสนุน 
   1) ศูนย์วจิยัขา้วนครศรีธรรมราช 
   2) กลุม่วสิาหกจิชมุชนบา้นหนองคลา้สามคัคี 
   3) องค์การบริหารสว่นต าบลเขาโร อ าเภอทุง่สง จงัหวดันครศรีธรรมราช     

 3    ว น า ครงการ/ค ะผู ด า นินงาน 
  นางวภิา  สุขเอก    นักวชิาการปฏิรูปท่ีดินช  านาญการ 
 ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดันครศรีธรรมราช   

4     กการ  ะ   ุผ  
จังหวดันครศรีธรรมราชมีพื ชเศรษฐกิจท่ีส าคัญได้แก ่ยางพารา ปาล์มน ้ ามนั ผลไม้ และข้าว 

เกษตรกรได้รับการพัฒนาด้านการเกษตรท่ีมุง่ผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่ อการค้า ประกอบก ับสถานการณ์ ท่ี
ยางพาราและปาล์มน ้ ามนัมีราคาดีเมื่อหลายปีกอ่น เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีท าให้พื้นท่ีเกษตรกรรมในจังหวดั
นครศรีธรรมราช เกษตรกรได้ปรับเปล่ียนพื้นท่ีจากการท านา มาปลูกยางพาราและปาล์มน ้ ามนั ท าให้
พื้นท่ีปลูกขา้วลดลงเป็นอยา่งมาก เกษตรกรส่วนใหญใ่ห้ความส าคัญกบัการท านาน้อยลง ปัจจุบันความ
ผนัผวนของราคาสินค้าเกษตรไมแ่น ่นอน และกระแสความต้องการการผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดภัยจาก
สารพิษ และความมัน่คงด้านอาหาร โดยเฉพาะเร่ืองของข้าวซ่ึงเป็นอาหารหลักบริโภคในครัวเรือน  จาก
สถานการณ์ดังกลา่วท าให้ กลุม่วิสาหกิจช ุมชนบ้านหนองคล้าสามคัคี ต าบลเขาโร อ าเภอทุง่สง  จังหวดั
นครศรีธรรมราช จ านวน 15 ราย เห็ นความส าคัญของปัญหาดังกลา่ว จึงได้เพิ่ มกิจกรรมกลุม่จากการท า
สวนยางพารา สวนปาล์มน ้ าม ัน สวนผลไม ้และเล้ียงสัตว์ หั นมาปลูกข้าวไร่แซมในสวนยางพาราและ
ปาล์มน ้ ามนัท่ีมี อายุ 1-3 ปี  ปลูกส าหรับบริโภคในครัวเรือน และจากกระแสด้านสุขภาพของผู้บริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบันกลา่วคือนิยมบริโภคข้าวท่ีมีคุณคา่ทางอาหารสูงไมม่สีารพิษเจือปน และความ
ต้องการของตลาดท่ี เพิ่มข้ึน กลุม่จึงพ ัฒนาการผลิตข้าวไร่เพื่อจ าหน ่ายมากข้ึน ประกอบกบัมีพื้นท่ีปลูก
ข้าวไร่เพิ่ มมากข้ึน เน่ื องจากเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นท่ีต าบลเขาโร เร่ิมโคน่ยางพาราท่ีมีอายุมาก 
เพราะสถานการณ์ราคายางพาราตกต ่า ในขณะท่ีปัจจัยการผลิตหรือสินค้าประเภทอ่ืนกลับมีราคาสูงข้ึน 
จึงปรับพื้ นท่ีเปล่ียนมาปลูกปาล์มน ้ ามนั และปลูกยางพาราใหมแ่ทนของเกา่ท่ีโคน่ขายไมย้าง จึงท าให้
พื้นท่ีปลูกขา้วไร่เพิ่มมากข้ึน แตก่ารปลูกขา้วไร่แบบดั้งเ ดิม คือการปลูกแบบหยอดหลุม หรือท่ีคน
ปักษ์ใตเ้รียกวา่ น ่าขา้วไมเ่ป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน เน่ืองจากต้องใช ้แรงงาน ใช ้เวลามาก และเกษตรกร
ผูป้ลูกข้าวไร่สว่นใหญม่ีอายุมากจึงประสบปัญหาสุขภาพ จึงปรับเปล่ียนมาเป็นแบบหวา่นแตก่็มี
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ขอ้เสีย คือ ต้องใชเ้มล็ดพันธ์ุมากข้ึนและการก  าจดัวชัพืชกท็ าได้ยาก ประกอบกบัเมล็ดพันธ์ุขา้วไร่มี
ราคาแพง กิโลกรัมละประมาณ 50 บาท ท าให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มข้ึน กลุม่วสิาหกจิช ุมชนจึงมองวา่
หากได้มกีารน าเทคโนโลยีมาใช ้เพื่อปรับเปล่ียนรูปแบบการปลูกข้าว จะท าให้ กลุม่สามารถลด
ตน้ทุนการผลิต ลดเวลา แรงงาน เพื่อเป็นการยกระดบัการผลิต และท าให้คนรุน่ใหมท่ี่มองวา่การ
ผลิตข้าวไร่เป็นเ ร่ืองยุง่ยาก ล าบาก กลับมาให้ความส าคัญและหันมาปลูกข้าวเพื่อบริโภคห รือ
จ าหนา่ยเพิ่มข้ึน  

จากการด าเนินปีงบประมาณ 2557 ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช จัดท าโครงการพฒันาเกษตรกร
ปราดเปร่ืองในเขตปฏิรูปท่ีดิน  Smart Farmer กลุม่วสิาหกจิชมุชนบา้นหนองคล้าสามคัคี เพื่อพ ัฒนา
ศกัยภาพดา้นความรู้ การปฏิบติัการการเกษตรท่ีดี การจดัการคณุภาพการผลิตและการตลาด มศีกัยภาพ
พึ่งพาตนเองตามสภาพปัญหาและความตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย ตลอดจนการสร้างมาตรฐานการผลิต
ท่ีมีคณุภาพสู่มาตรฐาน GAP จากโครงการดังกลา่วท าให้เกษตรกรกลุม่น้ีมีความรู้ มคีวามเข้มแข็ง 
เป็นท่ีรู้จกัของหน่วยงานตา่งๆ ในเ ร่ืองของการผลิตข้าวไร่ท่ีมคีณุภาพ และมีตลาดเพิ่มมากข้ึน ทั้งใน
เร่ืองของการจ าหน ่ายเมล็ดพันธ์ุ และจ าหน ่ายข้าวสารโดยเฉพาะข้าวกล้อง ดังนั้ นโครงการการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตข้าวไร่ต าบลเขาโร เป็นกิจกรรมหน่ึ งท่ีจะท าให้กลุม่พ ัฒนาและมี
ประสิทธิภาพในการผลิตและจ าหน ่าย สามารถลดตนัทุน สร้างรายได้ให้กบัสมาชิก น าไปสูค่วาม
ยัง่ยืน และพฒันาเป็นสหกรณ์การเกษตรผูป้ลูกขา้วไรข่องต าบลเขาโร ตอ่ไป 

5  ว   ุประ งค   ง ครงการ 
  5.1 เพื่อศึกษาและปรับปรุงรูปแบบการปลูกขา้วไรเ่พื่อลดตน้ทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ 
            5.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการปลูกขา้วไรแ่บบเดิมและแบบใหมโ่ดยใชเ้ทคโนโลยีเคร่ืองหยอด 

6    านทีด่ า นินการ  
 แปลงขา้วไรเ่กษตรกรกลุม่วสิาหกจิชมุชนบา้นหนองคลา้สามคัคี หมูท่ี่ 5 ต าบลเขาโร อ าเภอทุง่
สง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

7   ป า มาย 
เกษตรกรกลุม่วสิาหกิจช ุมชนบา้นหนองคลา้สามคัคี ต าบลเขาโร อ าเภอทุง่สง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช จ านวน 15 คน โดยจดัท าแปลงทดลองเกบ็ขอ้มลู จ านวน 10 ไร ่คณุสมบติั

เกษตรกรท่ีเขา้รว่มโครงการ เป็นผูม้คีวามสนใจ อา่นออกเขียนไดแ้ละผา่นการอบรมโครงการ 

Smart Farmer ปีงบประมาณ 2557 

8  วิ ีด า นินการ  
  จดัท าแปลงสาธิตการปลูกข้าวไร่แบบเดิมกบัแบบใหมโ่ดยใช ้เทคโนโลยีเคร่ืองหยอด 
แบบเดิมจ านวน 5 ไร ่แบบใหม ่ 5 ไร ่
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  8.1 การเกบ็ข้อมูลสภาพทั่วไปของพื้นท่ีสภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม ทรัพยากรของกลุม่
วสิาหกจิชมุชนบา้นหนองคลา้สามคัคี แบบมสีว่นรว่ม 

8.2 การวเิคราะห์สภาพของกลุม่ดว้ยเคร่ืองมอื SWOT Analysis 
  8.3 จัดท าโครงการศึกษาดูงานการปลูกข้าวไร่ในพื้ นท่ีจังหว ัดท่ีมีการผลิตข้าวไรแ่บบ
หลากหลาย และขออนุมติัโครงการ 

8.4  ท าแปลงทดลอง บนัทึก และเกบ็ขอ้มลูแปลงทดลองรว่มกบัเกษตรกรจ านวน 15 ราย 
ตั้งแตข่ั้นตอนการเตรียมดินถึงการจัดการผลผลิตหลงัการเก็บเกีย่ว เพื่อน าขอ้มลูไปพฒันารูปแบบ
การผลิตและการจดัการเพื่อลดตน้ทุน 

8.5 สรุปผลการด าเนินงาน 
8.6 ถอดบทเรียน/ติดตามและประเมนิผลโครงการ 

9  ระยะ ว าด า นินการ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 1 ปี  ตั้งแต ่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2558 

10   ผนการด า นินการ แผนการและกจิกรรมด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ ๒๕๕8 หมาย

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

การเกบ็ขอ้มลูและการ
สังเคราะห์ขอ้มลูสภาพ
ทัว่ไป สภาพเศรษฐกจิ 
สภาพสังคมและขอ้มลู
ทรัพยากรชมุชน 

             

การวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มของกลุม่
ขา้วไร ่ดว้ยเคร่ืองมอื 
SWOT Analysis 

             

ศึกษาดูงานการปลูกขา้วใน
พื้นท่ีจงัหวดัใกลเ้คียง 

             

ทดลองปฏิบติั เกบ็ขอ้มลู 
บนัทึก สรุปขอ้มลูแบบมี
สว่นรว่ม 

             

การติดตามและประเมนิผล              
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11  ราย ะ  ียดง ประมา   ง ครงการ 

รายการ 
จ านวนหนว่ย

(คน) 
จ านวนวนั/

มือ้ 
ราคาตอ่หนว่ย

(บาท) 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) 
1. ค า ช   าย นการ  รียมการ     

 คา่ตอบแทนเจา้หน้าท่ี     
         - คา่เบ้ียเล้ียงเดินทาง 2 2 150 600 
         - คา่น ้ ามนัเชื้อเพลิง  2 700 1,400 

2  ค า ช   ายระ ว างด า นินการ     
    2.1 คา่ตอบแทนเจา้หน้าท่ี     

     - คา่เบ้ียเล้ียงเดินทาง 2 4 150 1,200 
     - คา่น ้ ามนัเชื้อเพลิง  4 700  2,800 

  2.2 คา่ใชจ้า่ยการศึกษาดูงาน     
     - คา่เชา่เหมาพาหนะเดินทาง 1 1 4,000 4,000 
     - คา่อาหารกลางวนั 10 1 120 1,200 
     - คา่อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 10 1 50 500 
     - คา่ตอบแทนวทิยากร 1 5 1,200 6,000 

     2.3 คา่วสัดุฝึกอบรม     
     - เคร่ืองหยอดเมล็ดพนัธ์ุ 1   30,000  30,000 

  2.4 คา่จดัท าสรุปรายงานผลการฝึกอบรม    - 
  2.5 คา่จดัท าคูม่อืบนัทึกผลการท า 15  100 1,500 
     กจิกรรมของเกษตรกร     

3  ค า ช   าย ิด ามผ    งด า นินกิ กรรม     

 3.1 คา่ตอบแทน     
   - คา่เบ้ียเล้ียงเดินทาง 2  1 150 300 
   - คา่น ้ ามนัเชื้อเพลิง  1 700 700 

 3.2 คา่จดัท ารายงานผลการด าเนินงาน    - 
    โครงการฯ     

รวมท  ง ิ น 50,200 

รายงานผลการด าเนิน
โครงการฯ 
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 มาย   ุ  ทุกรายการถวัจา่ยกนัได้ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม
การจดังานและการประชมุระหวา่งประเทศ พ.ศ. 2555 

12. ผ ทีค่าดว า ะ ด ร   
12.1 เกษตรกรเกดิการเรียนรู้และสามารถปรับรูปแบบการปลูกขา้วไรเ่พื่อลดตน้ทุน  
12.2 เกษตรกรไดเ้รียนรู้และสามารถเปรียบเทียบการปลูกขา้วไรแ่บบเดิมและแบบใหมไ่ด ้  
12.3 เกดิแปลงเรียนรู้การผลิตขา้วไรท่ี่สามารถลดตน้ทุนการผลิตได้ 

13    วชี ว ด 
 13.1 เชิงปริมาณ เกษตรกรท่ีเขา้รว่มโครงการ สามารถน าความรู้ไปใช ้ ร้อยละ 80  
 13.2 เชิงคณุภาพ เกษตรกรท่ีท่ีเขา้รว่มโครงการ สามารถลดตน้ทุนดา้นเมล็ดพนัธ์ุได ้ร้อยละ 40  

 

************************************************** 
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ภาคผนวกท่ี 4 
การ  ดการ รียนรู     ก ู รการ  ฒนาผู น า 

การ ป ่ียน ป งภาค กษ รกรรม 
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การ  ดการ รียนรู     ก ู รผู น าการ ป ่ียน ป งภาค กษ รกรรม 
  าน กงานการป ิรูปที่ดิน   ่  กษ รกรรม    ป ก )   

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

 น วย รียนที ่1 

ช ่  น วย : วิ คราะ    ะ ร างทาง    ก นการผ ิ   ะการ ริการ น  ง 

1  มา รฐานการ รียนรู  
 1.1 สามารถอธิบายความเชื่อมโยงกิจกรรมอาชีพเกษตรกรรมกบักจิกรรมการด าเนินชีวติ 
 1.2 สามารถอธิบายกุญแจสู่การจัดการเกษตร เชิงระบบท่ีประสบ ความส าเ ร็จในการ
ประกอบอาชีพ 
 1.3 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์อาชีพและ เลือกใช ้ขอ้มลูเพื่อการวางแผนเชิงระบบเพื่อ
สนับสนุนการตดัสินใจทางการเกษตร 
2   าระการ รียนรู  
 2.1 ความเกีย่วขอ้งระหวา่งอาชีพเกษตรกรรมกบัวถีิการด าเนินชีวติอยา่งสมดุล  
 2.2 ปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่ความส าเร็จการจดัการเกษตรเชิงระบบ 
 2.3 การจดัท าขอ้มลูอาชีพเพื่อการวางแผนเชิงระบบในการตัดสินใจทางการเกษตร  
3  กิ กรรมการ รียนรู  
 3.1 แบง่กลุม่และให้ผูเ้รียนวเิคราะห์ความเกีย่วข้องกบัการด าเนินชีวติกบัอาชีพปัจจุบนั  
 3.2 น าเสนอแผน่ภาพความเชื่อมโยงระหวา่งวถีิอาชี พกบัการด าเนินชีวติของชาวนาให้
ผูเ้รียนอภิปราย 
 3.3 น าเสนอภาพน่ิง “ อาชีพ ” 
 3.4 ให้ผูเ้รียนวเิคราะห์การศึกษาดูงาน “ สวนสามพราน ” 
 3.5 น าเสนอภาพน่ิง “ ปัจจยัท่ีมผีลตอ่ความส าเร็จในการจัดการเกษตรเชิงระบบ ” 
 3.6 น าเสนอยกตวัอยา่งกรณีศึกษา กจิกรรรมการเกษตรท่ีมกีารใช ้ข้อมูลและการวา่งแผน
เชิงระบบเพื่อสนับสนุนการตดัสินใจในการเลือกกจิกรรมให้เหมาะสมกบัอาชีพเกษตร  
4    ่  การ รียนรู ที ่นะน า 
 4.1 แผน่ภาพความสัมพนัธ์ระหวา่งวถีิอาชีพกบัการด าเนินชีวติของชาวนา  
 4.2 ภาพน่ิง “ อาชีพ ” และ “ ปัจจยัท่ีมผีลตอ่ความส าเร็จในการจัดการเกษตรเชิงระบบ ” 
5  ผ      ที ่กิด ากการ รียนรู  
 5.1 ผูเ้รียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดในการพฒันาตนเองเป็นองค์รวมทั้งในดา้นอาชีพและ
การด ารงชีวติ 
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 5.2 ผูเ้รียนสามารถวเิคราะห์ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จในอาชีพเกษตรกรรม 
 5.3 ผูเ้รียนมทีกัษะในการเลือกแนวทางการพฒันาอาชีพและสังเคราะห์ขอ้มูลการจัด
การเกษตรเชิงระบบเพื่อการตดัสินใจ 
6  วิ ี  ะ ก   การประ มินผ   
 6.1 การสังเกตและให้คะแนน 
7  ุปกร    ะว  ดุประก  การ  ดการ รียนรู  
 7.1 เคร่ืองฉายภาพ 
 7.2 กระดาษปรู๊ฟ 
 7.3 ปากกาเคม ี
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 น วย รียนที ่2 
ช ่  น วย : ก ุ ม น   นุนการท าการ กษ ร    กิดประ ิท ิภา  

1  มา รฐานการ รียนรู  
 1.1 สามารถวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มท่ีสง่ผลตอ่อาชีพเกษตร 
 1.2 รู้และเขา้ใจการใชเ้ทคโนโลยีเคร่ืองทุน่แรงขนาดเล็กในฟาร์ม 
 1.3 รู้และเขา้ใจการผลิตพืชให้ไดก้ารยอมรับตามมาตรฐาน  
 1.4 เขา้ใจกลไกการพฒันาเพื่อยกระดบัมลูคา่เพิ่มในสินคา้เกษตร 
2   าระการ รียนรู  
 2.1 ความเกีย่วขอ้งระหวา่งอาชีพเกษตรกรรมกบัการจดัการดิน น ้ า  และ อากาศ 
 2.2 ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีและเคร่ืองมือท่ีมผีลตอ่ความส าเร็จดา้นการจดัการเกษตรในพื้นท่ี
ขนาดเล็ก 
 2.3 ความส าคญัในการผลิตพืชตามให้ได้รับความเชื่อม ัน่จากผู้บริโภค 
 2.4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูผ้ลิต สินคา้และผูบ้ริโภคกบักระบวนการบริหารจดัการตลอด
หว่งโซธุ่รกจิ 
3  กิ กรรมการ รียนรู  
 3.1 แบง่กลุม่และให้ผูเ้รียนวเิคราะห์เพื่อรวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัธาตุอาหารท่ีพืชตอ้งการ  
 3.2 น าเสนอขอ้มลูพร้อมภาพประกอบการบรรยายเพื่ออธิบายความเชื่อมโยงของลักษณะ
พืชกบัการขาดธาตุอาหาร 
 3.3 ฝึกให้ผูเ้รียนวเิคราะห์ชนิดของดินในพื้นท่ีท่ีแตกตา่ง  
 3.4 ให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นตวัอยา่งเคร่ืองมอืและการใชเ้ทคโนโลยีเคร่ืองทุน่แรงขนาดเล็กใน
ฟาร์ม 
 3.5 ให้ผูเ้รียนวเิคราะห์การศึกษาดูงาน “ณ ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้บา้นบวัปากทา่: 
กระบวนการปลูกขา้วเพื่อสุขภาพและการแปรรูปผลผลิตขา้วเพื่อสุขภาพ”   
 
 3.6 น าเสนอยกตวัอยา่งกรณีศึกษา รูปแบบการตลาดและการบริหารจัดการจดัการตลอด
หว่งโซธุ่รกจิ  
 3.7 น าเสนอกราฟ “แนวคิดการยกระดบัมลูคา่เพิ่ม (Moving up the value ) ประยุกต์จาก 
Stan Shih’s Smiling Curve”  
4    ่  การ รียนรู ที ่นะน า 
 4.1 ระบบฐานขอ้มลูกลุม่ช ุดดิน 75 จงัหวดั (SoilView) : ภูมสิารสนเทศดิน และการใช ้
ประโยชน์ท่ีดิน http://www.ldd.go.th/thai-html/gis.htm  กรมพฒันาท่ีดิน 
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 4.2 กราฟ “แนวคิดการยกระดบัมลูคา่เพิ่ม (Moving up the value ) ประยุกต์จาก Stan 
Shih’s Smiling Curve”  
5  ผ      ที ่กิด ากการ รียนรู  
 5.1 ผูเ้รียนสามารถเชื่อมโยงขอ้มลูและวเิคราะห์ธาตุอาหารรวมถึงปัจจยัอ่ืนๆท่ีเหมาะตอ่
การเจริญเติบโตของพืชตอ้งการ  
 5.2 ผูเ้รียนสามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยีเคร่ืองทุน่แรงขนาดเล็กในฟาร์ม 
 5.3 ผูเ้รียนตระหนักในกระบวนการสร้างความเข้าใจและความเชื่อม ัน่ตอ่ผูบ้ริโภค 
 5.4 ผูเ้รียนเขา้ใจรูปแบบการตลาด การบริหารจดัการจดัการตลอดหว่งโซธุ่รกจิเพื่อการยกระดบั
สินคา้เกษตร 
6  วิ ี  ะ ก   การประ มินผ   
 6.1 การสังเกตและให้คะแนน 
7  ุปกร    ะว  ดุประก  การ  ดการ รียนรู  
 7.1 เคร่ืองฉายภาพ 
 7.2 เคร่ืองทุน่แรงขนาดเล็ก 
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 น วย รียนที ่3 
ช ่  น วย : การ  ฒนาความ ป็นผู น า กษ รกร 

1  มา รฐานการ รียนรู  
 1.1 สามารถวเิคราะห์แนวทางในการสร้างเครือขา่ยผูน้ าการเปล่ียนแปลงภาคเกษตรกรรม 
และน าพาเครือขา่ยไปสูค่วามยัง่ยืน 
 1.2 มวีธีิคิดท่ีสร้างสรรค์ เป็นผูน้ าเกษตรกรตลอดจนเป็นแบบอยา่งให้เกษตรกรในพื้นท่ีได้ 
 1.3 สร้างความมคีณุธรรม และมจิีตส านึกท่ีดีในการประกอบอาชีพทั้งการผลิตและการ
จ าหนา่ย 
 1.4 สร้างความเป็นผูม้คีวามเสียสละทั้งตอ่ตนเองและสังคม 
2   าระการ รียนรู  
 2.1 ความเกีย่วขอ้งระหวา่งการสร้างเครือขา่ยผูน้ าการเปล่ียนแปลงภาคเกษตรกรรม และ
น าพาเครือขา่ยไปสูค่วามยัง่ยืนกบัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ส.ป.ก. 
 2.2 ความตระหนักในความมีคณุธรรม และมจิีตส านึกท่ีดีตอ่ตนเองและสังคมในการ
ประกอบอาชีพทั้งการผลิตและการจ าหนา่ย  
3  กิ กรรมการ รียนรู  
 3.1 ฟังบรรยายพิเศษโดยเลขาธิการ ส.ป.ก. 
 3.5 ให้ผูเ้รียนวเิคราะห์การศึกษาดูงาน “ ณ บริษทั มฟีาร์มสุข(ไม)่จ ากดั ” และ “ ศูนย์เรียนรู้
การผลิตผกัอินทรีย์โดยใชเ้ทคโนโลยีระบบการผลิตปุ๋ยหมกัเติมอากาศ ”  
4    ่  การ รียนรู ที ่นะน า 
 4.1 วดิิทศัน์รายการ The idol www.youtube.com/watch?v=0le3GdrtKWQ ตอนบริษทั มฟีาร์ม
สุข(ไม)่จ ากดั 
5  ผ      ที ่กิด ากการ รียนรู  
 5.1 ผูเ้รียนสามารถเชื่อมโยงและวางแผนการสร้างเครือขา่ยผูน้ าการเปล่ียนแปลงภาค
เกษตรกรรม และน าพาเครือขา่ยไปสูค่วามยัง่ยืนกบัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ส.ป.ก. 
 5.2 ผูเ้รียนตระหนักในความมคีณุธรรม และมจิีตส านึกท่ีดีตอ่ตนเองและสังคมในการ
ประกอบอาชีพทั้งการผลิตและการจ าหนา่ย  
6  วิ ี  ะ ก   การประ มินผ   
 6.1 การสังเกตและให้คะแนน 
 6.2 การจดัท าแผนอาชีพเพื่อเขา้สูพ่ื้นท่ีรองรับ 
7  ุปกร    ะว  ดุประก  การ  ดการ รียนรู  
 7.1 เคร่ืองฉายภาพ 
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 น วย รียนที ่4 
ช ่  น วย : การ รียนรู  ท าทการ  ดทีด่ิน นาด  ็ก 

1  มา รฐานการ รียนรู  
 1.1 ความเขา้ใจบทบาทและภารกจิของ ส.ป.ก. ตอ่การพฒันาภาคเกษตรกรรม 
 1.2 ความเขา้ใจแนวทางและสามารถวเิคราะห์การใชป้ระโยชน์ท่ีดินขนาดเล็กอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 1.3 ความเขา้ใจการวางแผนการท าธุรกิจการเกษตร 
2   าระการ รียนรู  
 2.1 บทบาทและภารกจิของ ส.ป.ก. ตอ่การพฒันาภาคเกษตรกรรม 
 2.2 ตน้แบบการใชท่ี้ดินขนาดเล็ก  
 2.3 การวางแผนการท าธุรกจิการเกษตร 
3  กิ กรรมการ รียนรู  
 3.1 ฟังบรรยายบทบาทและภารกิจของ ส.ป.ก. ตอ่การพฒันาภาคเกษตรกรรม 
 3.2 ศึกษาตน้แบบการใชท่ี้ดินขนาดเล็ก 1 งานอยูไ่ด ้1 ไร ่ไมจ่น 
 3.3 รว่มกนัท ากจิกรรมเพื่อสร้างความสามคัคีและสอดแทรกสนุกสนาน  

3.4 แบง่กลุม่เพื่อจดัท าแผนธุรกิจตามกลุม่อาชีพ 
4    ่  การ รียนรู ที ่นะน า 
 4.1 เอกเผยแพร ่พระราชบญัญติัการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
 4.2 เอกสารเผยแพร ่1 ไร ่1 แสน 
 4.3 เอกสารการจดัท าแผนธุรกจิ 
 
5  ผ      ที ่กิด ากการ รียนรู  
 5.1 ผูเ้รียนเขา้ใจบทบาทและภารกจิของ ส.ป.ก. ตอ่การพฒันาภาคเกษตรกรรม 
 5.2 ผูเ้รียนสามารถจดัท าแผนธุรกจิตามกลุม่อาชีพ 
6  วิ ี  ะ ก   การประ มินผ   
 6.1 สังเกตการเขา้รว่มและให้คะแนน 
 6.2 แผนธุรกจิมคีวามสอดคล้องตามกลุม่อาชีพ 
7  ุปกร    ะว  ดุประก  การ  ดการ รียนรู  
  เคร่ืองฉายภาพ 
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 น วย รียนที ่5 
ช ่  น วย :  าชี  กษ รกรรมทาง    ก 

1  มา รฐานการ รียนรู  
 1.1 มคีวามรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 1.2 มคีวามรู้และเขา้ใจการเลือกรูปแบบอาชีพดา้นเกษตรกรรมให้เหมาะสมกบัความถนัด
ของตนเอง 
 1.3 มคีวามเขา้ใจในการบริหารจัดการแผนการผลิตเชื่อมโยงการตลาด 
 1.5 มคีวามเขา้ใจสถานการณ์และปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
2   าระการ รียนรู  
 2.1 ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นการผลิตผักอินทรีย์ การเพาะเห็ดนางฟ้า การเล้ียงปลาดุก และการ
ท านา 
 2.2 ปัจจยัท่ีมผีลตอ่การผลิต 
 2.3 ปัจจยัท่ีมผีลตอ่การจ าหนา่ยผลผลิตเชื่อมโยงการผลิต 
3  กิ กรรมการ รียนรู  
 3.1 แบง่กลุม่ให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัทดลองอาชีพเกษตรกรรม ; อาชีพปลูกผกัอินทรีย์ อาชีพ
เพาะเห็ดนางฟ้า อาชีพเล้ียงปลาดุก และอาชีพท านา 
 3.2 แบง่กลุม่ให้ผูเ้รียนวางแผนการตลาดพร้อมจัดท าบญัชีรายรับรายจา่ยการลงทุนและการ
ขายผลิตผล 
 3.3 น าเสนอทางเลือกดา้นการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 3.4 น าเสนอปัจจยัท่ีมผีลตอ่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 3.5 น าเสนอนวตักรรมและเทคโนโลยีดา้นการผลิต 
 3.6 ผูเ้รียนแลกเปล่ียนเรียนรู้และวเิคราะห์การศึกษาดูงานเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
4    ่  การ รียนรู ที ่นะน า 
 4.1 งานวจิยัการปลูกฟักทองญี่ปุ่นเขา้แถว 
 4.2 การเล้ียงไกด่ า 
 4.3 ส่ือการเตรียมหัวเชื้อเห็ดดว้ยตนเอง 
 4.4 ส่ือการวเิคราะห์ขอ้มลูเพื่อสร้างอาชีพทอ้งถ่ิน 
5  ผ      ที ่กิด ากการ รียนรู  
 5.1 ผูเ้รียนไดรั้บความรู้และมทีักษะในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ; อาชีพปลูกผกั
อินทรีย์ อาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า อาชีพเล้ียงปลาดุก และอาชีพท านา  
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5.2 ผูเ้รียนมคีวามเขา้ใจและมีทกัษะในการบริหารจัดการกระบวนการผลิตเชื่อมโยง
การตลาด 

5.3 ผูเ้รียนสามารถเลือกรูปแบบหรือตัดสินใจเขา้สู ่อาชีพดา้นเกษตรกรรมไดเ้หมาะสม
ความถนัดของตนเอง 

5.4 เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือขา่ยอาชีพเกษตรกรรมระหวา่งผูเ้รียนกบั
เกษตรกร 
6  วิ ี  ะ ก   การประ มินผ   
 6.1 การสังเกตการมสีว่นรว่มและให้คะแนน  
 6.2 การจดัท าแผนการฝึกปฏิบติั 
7  ุปกร    ะว  ดุประก  การ  ดการ รียนรู  
 7.1 วสัดุ อุปกรณ์ท่ีเกีย่วขอ้งกบัการผลิตพืชและสัตว ์ (ปลาดุก)  

7.2 เคร่ืองฉาย 
 

 

 

 

 

 


