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ค�ำน�ำค�ำน�ำ

	 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำาเนินการศึกษา	 พัฒนา	 และสนับสนุน 
การดำาเนินงานในส่วนภูมิภาค	และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน	มาตั้งแต่ปี	2557	 
เป็นต้นมา	 ซึ่งผลการดำาเนินงานมีความก้าวหน้าเป็นลำาดับ	 ชุมชนตระหนัก 
และเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการมีส่วนร่วม	 เกิดการเรียนรู้และเข้ามามีส่วนร่วม	 
ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของชุมชนมากยิ่งข้ึน	 ประกอบกับในปี	 2558	 
มีการจัดตั้ งศูนย์ เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.)	 
ระดับอำา เภอ	 จำานวน	 882	 ศูนย์ทั่ วประเทศ	 เ พ่ือให้ เป็นศูนย์ เรียนรู้ของ 
ชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร	 การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร	 
และการให้บริการด้านการเกษตรแก่ชุมชน	 โดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบ	
(ประธาน	 ศพก.)	 ท่ีประสบผลสำาเร็จ	 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ 
ในลกัษณะเกษตรกรสอนเกษตรกร	มกีารบรหิารจดัการ	ศพก.	ในรูปแบบคณะกรรมการ	 
โดยภาครัฐสนับสนุนวิชาการ	 สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรในการส่งเสริม	 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและผู้สนใจในชุมชน	จะเห็นได้ว่า	ศพก.	มีบทบาท 
สำาคัญในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน	 โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน 
ไดน้ำาหลกัการมสีว่นรว่มมาปรบัใช้ในการพฒันาการเกษตรใหเ้หมาะสม		และสอดคลอ้ง 
กับบริบทของพื้นที่และชุมชน	ในปัจจุบัน	ศพก.	จำานวน	882	ทั่วประเทศ	มีการสร้าง 
และพัฒนาเครือข่ายออกไปอย่างกว้างขว้างท้ังในระดับจังหวัด	 ระดับเขต 
 และระดับประเทศ	 รวมถึงมีการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดกับ 

เครือข่ายกลุ่มแปลงใหญ่	 นอกจากนี้ยังพบว่าในชุมชนมีการสร้าง 
และพัฒนาเครือข่ายและภาคีการทำางานต่าง	 ๆ	 มากมาย 



ยกตัวอย่างเช่น		เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่		(Young	Smart 
Farmer	:	YSF)		วสิาหกจิชมุชนและเครอืขา่ย		และหนว่ยงาน 
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เป็นต้น	 ซึ่งอาจจะ 
ทำาให้การขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที ่
มีความยุ่งยาก	 ซับซ้อน	 และมีข้อจำากัดด้านการบริหารจัดการทั้งในระดับรายบุคคล	 
ระดับกลุ่ม	ระดับเครือข่าย	และระดับชุมชน	
	 ดังนั้น	 การทบทวนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคี 
และเครือข่ายในงานส่งเสริมการเกษตร และการเรียนรู้ต้นแบบความสำาเร็จ 
ด้านการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่ายในงานส่งเสริมการเกษตร	 จะช่วยสะท้อน 
มุมมองและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้	 ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนให้เข็มแข็ง	 และสามารถบริหารจัดการ 
ตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป
	 กรมส่งเสริมการเกษตร	 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำา 
เอกสารคำาแนะนำาเล่มน้ี	 โดยเฉพาะนายแรม	 เชียงกา	 ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพียงบ้านทรายทอง	 ตำาบลหนองสาหร่าย	 อำาเภอพนมทวน	 จังหวัดกาญจนบุรี	 
และคณะกรรมการทุกท่านที่ถ่ายทอดประสบการณ์การทำางานด้านการมีส่วนร่วม 
ในชุมชน	 นายคณพศ	 เฉื่อยฉ่ำา	 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำานาญการ	 รักษาการ 
ในตำาแหน่งเกษตรอำาเภอพนม	นางสาวรัตนา	 ทองนุ่ม	 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
ชำานาญการ	 และคณะเจ้าหน้าท่ีสำานักงานเกษตรอำาเภอพนมทวน	 จังหวัดกาญจนบุรี 
ทุกท่านท่ีให้ข้อมูลเก่ียวกับการทำางานส่งเสริมการเกษตรแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีประสานงาน 
และอำานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลในพื้นที่	ขอขอบพระคุณมา	ณ	โอกาสนี้
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	 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่ายในงานส่งเสริมการเกษตร

 ความหมายและความสำาคัญของภาคีและเครือข่ายในงานส่งเสริมการเกษตร 

	 ประเภทของภาคีและเครือข่ายในงานส่งเสริมการเกษตร	 	 	

	 ประโยชน์ของภาคีและเครือข่ายในงานส่งเสริมการเกษตร	 	 	

	 ความหมายและความสำาคัญของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม   

	 ระดับ/ขั้นตอนในการมีส่วนร่วม	 	 	 	 	 	

	 ประเภทของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม	 	 	 	 	

	 เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเกษตร	 	 	

	 แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของภาคีและเครือข่าย 
	 ในงานส่งเสริมการเกษตร	 
    

 ต้นแบบความสำาเร็จในการดำาเนินงานการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย 

											ในงานส่งเสริมการเกษตร	 	 	 	 	 	 	

 เอกสารอ้างอิง	

 

1

21
32

2
4
6
7

8

10

11

19

สำรบัญสำรบัญ

ส่ว
นท

ี่ 1
ส่ว

นท
ี่ 2



ส่วนที่ 1

	 ปัจจุบันภาคีและเครือข่ายเป็นกลไกหนึ่งที่มีความส�าคัญและมีบทบาท 
ในการขับเคลื่อนงานพัฒนา	 ต่อยอด	 และขยายผลการด�าเนินงานส่งเสริม 
การเกษตร	 ทั้งในเชิงนโยบายและระดับพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมาย	 ตามวัตถุประสงค ์
ที่ตั้งไว้ให้เกิดผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม	 ภาคีและเครือข่ายมีองค์ประกอบ 
ที่ส�าคัญหลายส่วนด้วยกัน	 ซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบที่ส�าคัญก็คือ	 การมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรม	 เพ่ือเป็นปัจจัยหนุนเสริมในการเรียนรู้	 และเสริมสร้างพลังของภาคี 
และเครือข่าย	

	 ดังนั้น	 การพัฒนาเพื่อให้เกิดการมีส ่วนร ่วมอย่างแท้จริงของภาคี 
และเครือข่ายในงานส่งเสริมการเกษตร	 จะช่วยกระตุ ้นให้เกิดการเรียนรู ้ 
เสริมสร ้างพลังของภาคีและเครือข ่ายให้มีความเข ้มแข็ง	 มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาสู่การบริหารจัดการและพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน	 พร้อมทั้งช่วย 
หนุน เสริ มการขับ เคลื่ อนงาน	 การ พัฒนาต ่อยอด	 และการขยายผล 
การด�าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่มีทิศทางและแนวทางที่ชัดเจน	
ครอบคลุม	 และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้อย่างเป็นรูปธรรม 
ที่มั่นคงและยั่งยืนเช่นเดียวกัน

การพัฒนาการมีส่วนร่วมการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของภาคีและเครือข่ายของภาคีและเครือข่าย

ในงานส่งเสริมการเกษตรในงานส่งเสริมการเกษตร
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ส่ว
นท
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	 ภาคีในงานส่งเสริมการเกษตร	 (Associate	 in	 Extension	 Work)	 
หมายถึง	 กลุ่ม	 องค์กร	 และหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ท้ังภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และองค์กร
พัฒนาเอกชน	 รวมถึงภาคประชาสังคมท่ีมีส่วนร่วม	 ในการส่งเสริมและสนับสนุน 
การด�าเนินงานส่งเสริมการเกษตรให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

	 เครือข่ายในงานส่งเสริมการเกษตร	 (Network	 in	 Extension	Work)	 
หมายถึง	 รูปแบบของความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร	 
หรือองค์กรเกษตรกร	 หรือชุมชนเกษตร	 เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้	 ช่วยเหลือ 
พึ่งพาซึ่งกันและกัน	 และเสริมสร้างพลังในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาร่วมกัน	 
โดยแต่ละกลุ่มที่เชื่อมโยงกันจะมีความเป็นอิสระต่อกัน

	 ภาคีในงานส่งเสริมการเกษตร	 ถือเป็นกลไกและพลังส�าคัญในการ 
ขับเคล่ือนความร่วมมือร่วมกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ส่งเสรมิการเกษตรเฉพาะด้าน	หรอืภารกจิท่ีมคีวามเฉพาะเจาะจงให้บรรลเุป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	 เช่น	 ด้านการศึกษาวิจัยเชิงพ้ืนที่	 ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเกษตร	 และด้านการพัฒนาบุคลากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส	์ 
(e-Learning)	เป็นต้น

ความหมายและความส�าคัญความหมายและความส�าคัญ
ของภาคีและเครือข่ายของภาคีและเครือข่าย
ในงานส่งเสริมการเกษตรในงานส่งเสริมการเกษตร

2 กรมส่งเสริมการเกษตร



ส่วนที่ 1

	 เครือข่ายในงานส่งเสริมการเกษตร	 ถือเป็นกลไกประสานผลประโยชน ์
และช่วยเหลือเก้ือกูลกันของเกษตรกร	 กลุ ่มเกษตรกร	 และองค์กรต่าง	 ๆ	 
ที่อยู่รวมกันในสังคม	เนื่องจากเครือข่ายมีบทบาทส�าคัญ	ดังนี้
	 1.	 เป็นช่องทางที่ส�าคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู ้ 	 และการ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์	ซึ่งกันและกัน
	 2.		เป็นแหล่งรวบรวม	 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	 และรับการสนับสนุน 
จากภาคส่วนต่าง	ๆ
	 3.		เป็นเวทขีองการปฏบิตังิานร่วมกนัระหว่างองค์กรทีร่วมกนัเป็นเครอืข่าย
	 4.	 ท�าให้เกิดการเสริมพลังในการท�ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 เป็นการเสริมสร้าง 
จุดแข็งให้กับองค์กรที่รวมกันเป็นเครือข่าย

3การพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย
ในงานส่งเสริมการเกษตร
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 1.	ภาคีในงานส่งเสริมการเกษตร	 แบ่งตามลักษณะหรือรูปแบบ 
การด�าเนินงานของภาคี	มี	4	ประเภท	ได้แก่

     1.1		ภาคี ภาครั ฐ 	 (Publ ic 	 Sector ) 	 คือ 	 ภาคีที่ มี ลั กษณะ 
หรืออยู ่ ในรูปแบบขององค์กร	 หรือหน่วยงานภาครัฐ	 รวมถึงรัฐวิสาหกิจ	 
และองค์การมหาชนทีม่ภีารกจิการด�าเนินงานด้านส่งเสรมิการเกษตร		และทีเ่กีย่วข้อง 
หรือด�าเนนิภารกจิอืน่ทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัการเกษตร	เช่น	หน่วยงานในสังกดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	 
และสถาบันการศึกษาของรัฐ	เป็นต้น
     1.2	 ภาคีภาคเอกชน	 (Private	 Sector)	 คือ	 ภาคีที่มีลักษณะหรือ 
อยู่ในรูปแบบบริษัท	 ห้าง	 ร้านต่าง	 ๆ	 ที่มีการด�าเนินงานด้านส่งเสริมการเกษตร 
และทีเ่กีย่วข้อง		หรอืประกอบธุรกจิอ่ืนใดท่ีไม่เกีย่วข้องกบัการเกษตร		เช่น		กลุม่ธรุกจิ 
เครือเจริญโภคภัณฑ์	 บริษัท	 สยามรัฐ	 จ�ากัด	 และมูลนิธิส�านึกรักบ้านเกิด	 เป็นต้น 
 	 1.3	 ภาคอีงค์กรพฒันาเอกชน		(Non-Governmental	Organization)	
คือ	 ภาคีภาคเอกชนประเภทหนึ่งที่ด�าเนินงานในลักษณะไม่แสวงหาผลก�าไร	 
แต่ด�าเนนิงานในเชงิสาธารณประโยชน์ในด้านต่าง	ๆ 	เช่น	ด้านสขุภาพ	ด้านเศรษฐกจิ 
ด้านการศึกษา	 และด้านการพัฒนาศักยภาพ	 เป็นต้น	 ภาคีองค์กรพัฒนาเอกชน 
ที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 มูลนิธิหมอชาวบ้าน	 มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย	 และสมาคม 
พัฒนาประชากร	และชุมชน	เป็นต้น

     1.4	 ภาคีภาคประชาสังคม	 (Civil	 Society	 or	 Third	 Sector)	 

คือ	ภาคีภาคที่ไม่ใช่รัฐบาล	และธุรกิจ	หากแต่เป็นภาคีภาคอิสระ	 (Independent	 

Sector)	หรือภาคีภาคประชาชน	

ประเภทของภาคีและเครือข่าย ประเภทของภาคีและเครือข่าย 
ในงานส่งเสริมการเกษตรในงานส่งเสริมการเกษตร

4 กรมส่งเสริมการเกษตร



ส่วนที่ 1

	 2.	 เครือข่ายในกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร	 แบ่งตามระดับ
ขอบเขตพื้นที่	มี	4	แบบ	ได้แก่

  2.1	 เ ครื อ ข่ า ยร ะดั บ หมู่ บ้ า น 	 เป็ นการสร้ า ง เครื อข่ ายของ																																					
กลุ่มกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน	 เพื่อความสะดวกในการประสานงาน											
และการจัดสรรทรัพยากรในพื้นที่	 เช่น	 เครือข่ายอาสาสมัครเกษตร	 (อกษ.)											
และเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน	(อกม.)	เป็นต้น
 	 2.2	 เครือข่ายระดับต�าบล	 เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ ่มที่ท�า 
กิจกรรมเหมือนกันระหว่างหมู่บ้านเข้าด้วยกัน	 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสร้างอำนาจต่อรองทางด้านการตลาด	 เช่น	 เครือข่ายศูนย์บริการ																													
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	(ศบกต.)	เป็นต้น
 	 2.3	 เครื อข ่ ายระดับอ� า เภอและจังหวัด 	 เป ็นการเชื่อมโยง 
กลุ ่ ม กิ จกรรม 	 ทั้ ง ร ะดั บอ� า เภอ 	 และจั งหวั ด ได ้ แลก เป ล่ี ยนความ รู ้	 
ประสบการณ์	 และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 
เช่น	คณะกรรมการเครอืข่ายศนูย์เรยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร	
(ศพก.)	ระดับจังหวัด	และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด	เป็นต้น 
  2.4		เครือข่ายระดับเขตและระดับประเทศ	 เป็นการเชื่อมโยงกลุ่ม
กิจกรรม	 ท้ังระดับเขตส่ ง เสริมการเกษตรของกรมส่ง เสริมการเกษตร																															
และระดับประเทศได้แลกเปลี่ยนความรู้	 ประสบการณ์	 และร่วมหาแนวทาง										
การแก้ไขปัญหา	เพือ่ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั	เช่น	คณะกรรมการเครอืข่ายศนูย์เรยีนรู ้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.)	 ระดับเขต	 และระดับประเทศ	
และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต	และระดับประเทศ	เป็นต้น
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ในงานส่งเสริมการเกษตร
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ประโยชน์ของภาคีและเครือข่ายประโยชน์ของภาคีและเครือข่าย
ในงานส่งเสริมการเกษตรในงานส่งเสริมการเกษตร

 1.	 กลุ ่ม	 องค์กรเกษตรกร	 และวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย	 มีการ 
ขับเคลื่อนการท�างานร่วมกัน	 องค์กรท่ีเคยเป็นคู ่แข่งขันกันหันหน้าเข้าหากัน	 
ผนวกความร ่วมมือ	 จนเป ็นพันธมิตรที่ เอื้อประโยชน์ต ่อกันในทางธุรกิจ	 
โดยยดึจดุหมายร่วมกนัและจดัสรรผลประโยชน์ร่วมกนั
	 2.	 สร้างพลงัอ�านาจต่อรองระหว่างเครอืข่ายกบักลุ่มภายนอก
	 3.	 เกดิกระบวนการเรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั
	 4.	 เพิม่โอกาสในการแก้ไขปัญหาทีต่รงจดุและทันต่อสถานการณ์
	 5.	 เกดิการจดัการทรพัยากรในท้องถิน่อย่างเหมาะสมและยัง่ยนื
	 6.	 ช่วยให้เกดิการสร้างสรรค์ชมุชนให้เข้มแขง็และยัง่ยนื

ความหมายและความส�าคัญความหมายและความส�าคัญ
ของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
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ส่วนที่ 1

	 	 การมีส่วนร่วม	 หมายถึง	 กระบวนการท่ีทำให้ชุมชนเกิดความรัก 
และรบัผิดชอบต่อท้องถิน่ของตน		ทำให้ร่วมกนัคดิ	ร่วมกนัรวบรวมปัญหา	และความจำเป็น 
ทีต้่องพฒันา	 ร่วมกนัวเิคราะห์และตัดสนิใจหาทางเลือกเพือ่แก้ปัญหา	 สร้างทีมงาน 
เพือ่ร่วมกันลงมือแก้ไขปัญหา	 ร่วมกนัประเมนิผลของการพฒันา	 และร่วมกนัรบัผล 
ของการพัฒนาภายใต้หลักการประชาธิปไตย	 และการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
สามารถช่วยเหลอืตวัเองได้อย่างภาคภูมใิจ
		 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า	 การพัฒนามีมานานแล้ว	 โดยใช้ทฤษฎีของ 
การพัฒนาต่าง	 ๆ	 แต่ผลของการพัฒนามีท้ังด้านบวกและด้านลบ	 ซึ่งมีสาเหต ุ
เกี่ยวข้องต่าง	ๆ	ที่ส่งผลให้การพัฒนา	 (แบบสั่งการ)	 ไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร 
จึงต้องหันมาใช้การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม	 (แบบปลูกฝังความคิด)	 ซึ่งจะช่วย 
แก้ไขปัญหาของการพัฒนาแบบเดิม	 ๆ	 ได้	 สาเหตุที่ต้องใช้กระบวนการพัฒนา 
แบบมีส่วนร่วม	มีดังนี้
	 1.	 ความแตกต่างของสภาพไร่นา/ฟาร์มของเกษตรกร
	 2.		ความแตกต่างของตวัเกษตรกร
	 3.		ความแตกต่างของการใช้เทคโนโลยขีองเกษตรกร
	 4.		เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิการเกษตรมจี�านวนน้อยกว่าเกษตรกร
	 จะเห็นได้ว่า	 การพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม	 ช่วยสร้างความส�าเร็จ 
ของการพัฒนาได้ดีกว่าการพัฒนาการเกษตรแบบเดิม	 ทั้งนี้	 โดยอาศัยการเรียนรู ้
ร่วมกนัระหว่างเจ้าหน้าทีส่่งเสรมิการเกษตร	และเกษตรกร

ความหมายและความส�าคัญความหมายและความส�าคัญ
ของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
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ระดับ/ขั้นตอนระดับ/ขั้นตอน
ในการมีส่วนร่วม ในการมีส่วนร่วม 

8 กรมส่งเสริมการเกษตร

มี	6	ระดับ/ขั้นตอน	ดังนี้

 1.	 ระดับ/ขั้นตอนที่	 1	 ร่วมรับรู้	 หรือการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	 ถือเป็น												

จุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมเพราะเป็นขั้นตอนที่ช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 
ถงึบริบทต่าง	ๆ 	อีกทัง้ในสังคมไทยการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ได้รบัทราบอย่างทัว่ถึงกัน
ก็ เ ป็นมารยาทที่ แสดง ถึงการ ใ ห้ เ กียร ติและการยอม รับ ว่า บุคคลผู้ นั้ น																																						
เป็นผูม้คีวามสำคัญ	ซึง่ก็จะทำให้ง่ายต่อการขอความร่วมมอืในการทำกิจกรรมอืน่	ๆ 	ต่อไป
 2.	 ระดับ/ขั้นตอนที่ 	 2	 ร ่วมคิด/วางแผน	 เป็นการระดมความคิด	 
การร่วมคิด	 การวิเคราะห์	 และล�าดับความส�าคัญของปัญหา	 ก�าหนดเป้าหมาย 
แนวทางการด�าเนินงาน	 และการติดตามประเมินผลโครงการร่วมกันระหว่าง 
หน่วยงานภาครัฐ/ธุรกิจ	 และประชาชนในชุมชน	 โดยอยู่บนพื้นฐานและศักยภาพ 
ของทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วม	 เพื่อน�าสิ่งท่ีคิดร่วมกันมาก�าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ	 
และระดมทรัพยากรจากทุกฝ ่าย	 (ก�าลังคน	 งบประมาณ	 เวลา	 สถานที่	 
และสิง่ของ	เป็นต้น)
 3.	 ระดับ/ขั้นตอนที่	 3	 ร่วมตัดสินใจ	 เป็นการแสดงและร่วมแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาของชุมชน	 การมีบทบาทในการให้ข้อคิดเห็น	 
และการน�าเสนอข้อมลู/ข้อเทจ็จรงิจากมมุมองและจดุยนืของตนผ่านกลไก	3	ขัน้ตอน	 
คอื	การรเิริม่ตดัสนิใจ	การด�าเนนิการตดัสนิใจ	และการตัดสนิใจปฏบิติั
 4.	 ระดับ /ขั้ นตอนที่ 	 4	 ด�า เนินการ 	 เป ็นการแบ่งบทบาทหน้าที	่ 
ความรบัผดิชอบ	การสนบัสนนุทรพัยากร	และการประสานความร่วมมอืของทุกคน
ที่เข้ามามีส่วนร่วม	 เพื่อก�าหนดแผนปฏิบัติการที่จะท�าร่วมกันให้เป็นไปตามแผน 
หรอืเป้าหมายทีต่ัง้ไว้



ส่วนที่ 1

	 5.	 ระดับ/ขั้นตอนที่	 5	 ร่วมรับประโยชน์	 เป็นการกระจายผลประโยชน์ 
จากการพัฒนาของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค	 ผู้ได้รับประโยชน์	 คือ	 
ผู้มีส่วนได้	 ส่วนเสีย	 โดยประโยชน์ท่ีได้รับจะมีความแตกต่างกัน	 ตามสถานภาพ 
ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
 6.		ระดับ/ขั้นตอนที่	 6	 ร่วมติดตามผล	 การร่วมมือของทุกคนที่เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ	 และการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
ทั้งก่อน/ระหว่าง/และหลังโครงการพัฒนาเสร็จสิ้น	 เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุง 
การท�างานของโครงการพฒันาชมุชนในอนาคต

9การพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย
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ประเภทของการพัฒนาประเภทของการพัฒนา
แบบมีส่วนร่วมแบบมีส่วนร่วม

แบ่งตามระดับความเข้มข้นของการมีส่วนร่วมได้เป็น	4	ประเภท	ดังนี้

 1.	 การแจ้งข้อมูลเพื่อทราบ	 เป็นการมส่ีวนร่วมทีอ่ยูใ่นระดับความเข้มข้น 
น้อยที่สุด	 เช่น	 การสั่งการให้ชุมชนท�าตาม	 หรือการด�าเนินการแบบบนลงล่าง	 
(Top	Down	Approach)	
 2.		การปรกึษาหารือ	เป็นการมีส่วนร่วมทีอ่ยูใ่นระดับความเข้มข้นปานกลาง	
เช่น	การท�าประชาพจิารณ์
 3.		การเป็นหุ ้นส่วน	 เป็นการมีส่วนร่วมที่อยู ่ในระดับความเข้มข้นสูง	 
โดยที่ชุมชนและหน่วยงานภายนอกแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และเข้าสู ่กระบวนการ 
มส่ีวนร่วมด้วยกนั
 4.	 การบริหารจัดการตนเอง	เป็นการมส่ีวนร่วมท่ีอยูใ่นระดับความเข้มข้น 
สูงที่สุด	 เกิดขึ้นเมื่อชุมชนมีความเข้มแข็งมากข้ึน	 จนกระทั่งมีความสามารถ 
ในการคิดริเริ่มและลงมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเองและชุมชน	 โดยไม่ต้องรอ 
การริเริ่มหรือสั่งการจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก	 เช่น	 ชุมชนไม้เรียงและ 
ชุมชนคีรีวง	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 และชุมชนหนองสาหร่าย	 จังหวัดกาญจนบุรี	
เป็นต้น

เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมการเกษตรในการส่งเสริมการเกษตร
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	 รปูแบบ	 วธิกีาร	 และเทคนคิทีใ่ช้ในการส่งเสรมิการเกษตร	 หรอืในการพฒันา 
ทีม่คีวามเป็นสากล	และสามารถน�าไปใช้ได้ตลอดเวลา	คอื	“การส่งเสรมิการเกษตร
และการพัฒนาชุมชนนั้น	 ควรมีการริเร่ิมจากคนในชุมชนเพื่อคนในชุมชน 
และโดยคนในชุมชน”	 ซึ่งหมายความว่า	 แกนหลักในการขับเคล่ือนการส่งเสริม 
การเกษตร	 หรือการพัฒนานั้นควรต้องเป็นเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 
นัน่เอง	 เพราะย่อมจะทราบดว่ีา	 มคีวามต้องการอะไรบ้าง	 มปัีญหาอะไรเกดิข้ึนบ้าง	 
มีศักยภาพและความพร้อมมากแค่ไหน	 ควรมีใครบ้างที่จะท�ากิจกรรมร่วมกัน 
และควรจะต้องให้ความร่วมมืออย่างไร	 จ�าเป็นต้องมีคนภายนอกชมุชนมาร่วมด้วย
หรือไม่	 และควรจะเป็นใคร	 จึงจะท�าให้การส่งเสริมการเกษตรหรือการพัฒนา 
ประสบความส�าเรจ็
	 ก่อนที่จะกล่าวถึงเทคนิคท่ีนิยมใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมจะขอทบทวน 
และกล่าวถงึขัน้ตอนของการมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิการเกษตรโดยสรุป	ดังนี้
	 โดยหลักการแล้ว	 “การมีส่วนร่วม”	 มีหลายระดับและหลายวิธีการ	 
แต่หากเกษตรกรมีความรู้สึกว่า	“ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง” โอกาสที่จะเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ในเวลาต่อมาก็มีความเป็นไปได้มากข้ึนน้ันเอง	 ซ่ึงหลักการ 
มส่ีวนร่วมมขีัน้ตอน	ดงันี้
 

เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมการเกษตรในการส่งเสริมการเกษตร
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  1.	 ขั้นตอนการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	เป็นจดุเริม่ต้นของการมส่ีวนร่วม
	 2.		ขั้นตอนการคิดและตัดสินใจ	ประกอบด้วยกระบวนการร่วมกันคดิ	และ
การร่วมกนัตดัสนิใจ
 3.	 ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน	 ฉายภาพรวมทั้งหมดของงาน/กิจกรรม 
/โครงการ
	 4.		ข้ันตอนการปฏิบัติตามแผน	 เป็นข้ันตอนการท�างานที่ยากที่สุด	 และ 
มักได้รับความร่วมมือน้อยที่สุด	 ซึ่งต้องอาศัยความจริงใจและความซ่ือสัตย์ของ 
สมาชกิทกุคนหรอืสมาชกิส่วนใหญ่ว่าได้ปฏบิตัติามข้อตกลง	หรือกฎระเบยีบหรือไม่	
รวมถงึมผีูน้�าทีม่คีวามเข้มแขง็และให้ความยตุธิรรม	เมือ่เกดิข้อขัดแย้งได้หรือไม่
	 5.		ขั้นตอนการร่วมกันได้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น	 เป็นเป้าประสงค์ 
ท่ีทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดท�าแผนต้องการให้เกิดขึ้นจริง	 และในขณะเดียวกันถ้าแผน 
ไม่เป็นไปตามที่ได้คาดหวังไว้ก็อาจจะเกิดผลกระทบตามมา	 ซ่ึงทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง 
จะต้องมส่ีวนร่วมในการรบัผดิชอบร่วมกนั
	 6.	 ข้ันตอนการประเมินผลและการนิเทศ	 เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบ 
ว่าแผนและการท�ากจิกรรมต่าง	ๆ	เป็นไปตามทีต่ัง้ใจไว้หรือไม่	

เทคนิคที่นิยมใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วม	

	 สามารถแบ่งได้	2	ลกัษณะ	ดงันี้
 1.	 เทคนิคเพ่ือช่วยให้มีข้อมูลมากพอส�าหรับการตัดสินใจ	 ในข้ันต้น 
เพื่อให้เกษตรกร/กลุ่มเป้าหมาย	 ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	 ทัศนคติ	 
ความรู้	 และประสบการณ์ที่มีอยู่	 รวมถึงช่วยให้ทราบว่า	 มีใครบ้างที่ได้มีส่วนร่วม 
ในการท�ากิจกรรม	 เพ่ือที่จะได้มีโอกาสสร้างความคุ้นเคยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้						
ประสบการณ์ซึง่กนัและกนั	ซึง่เทคนคิเหล่านี	้ได้แก่	
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  1.1	 การท�าประชาพิจารณ์	 (Public	 Hearing)	 เป็นเทคนิคท่ีนิยมใช ้
ในการส�ารวจความคิดเหน็และปฏกิริยิาของบคุคลเป้าหมาย	และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
กบัเรือ่งหรอืประเดน็ทีม่กีารท�าประชาพจิารณ์		โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่เป็นการสร้าง 
ความเข้าใจให้ตรงกัน	 และลดความขัดแย้งระหว่างบุคคลเป้าหมายกับเจ้าหน้าท่ี 
และฝ่ายต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล	 ข่าวสาร	 ความคิดเห็น 
และทัศนคติในแต่ละมุมมองของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 และมีส่วนได้ส่วนเสีย 
กบัเรือ่งหรอืประเดน็ทีม่กีารท�าประชาพจิารณ์	 เพือ่จะได้ทราบว่าบคุคลเป้าหมายนัน้ 
มีปฏิกิริยาหรือมีความต้องการอะไรบ้าง
 	 1.2	 การระดมความคิดหรือการระดมสมอง	 (Brain	 Storming)	 
เป็นเทคนิคที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายมาก	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม 
ความคิดเห็นในเรื่องหรือประเด็นท่ีต้องการทราบให้ได้เป็นจ�านวนมากที่สุด 
โดยผู้ที่เข้าระดมความคิดเห็นทุกคน	 สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
ภายใต้หัวข้อที่ก�าหนด	 โดยจ�านวนที่เหมาะสมของผู้เข้าร่วมการระดมความคิดเห็น 
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู ้เข้าร่วมการประชุม	 ขอบข่ายและประเด็นของเรื่อง 
ท่ีประชุม	 รวมไปถึงเวลา	 เป้าหมายที่ต้องการ	 และความสามารถของประธาน 
ในที่ประชุม	 สิ่งที่ต้องให้ความส�าคัญก็คือ	 จะต้องท�าอย่างไรเพ่ือให้ทุกคนท่ีเข้าร่วม
การประชุมได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้มากที่สุด	 มีความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกัน	 มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างแท้จริง	 โดยไม่ค�านึงว่า 
ความคิดเห็นดังกล่าวท่ีแสดงออกมาน้ันจะถูกหรือผิด	 เพราะจุดมุ่งหมายก็คือ 
ต้องการรวบรวมความคิดเห็นให้ได้มากที่สุดก่อน	 แต่หลังจากนั้นจึงได้ด�าเนินการ 
จัดกลุ่มความคิดเห็นท่ีมีอยู่ท้ังหมดอย่างเป็นระบบ	 ตามคุณลักษณะของความคิด 
เห็นที่ได้มีการแสดงออกมา	 แล้วทุกคนในกลุ่มก็ช่วยกันกล่ันกรอง	 และคัดเลือก 
ความคดิเหน็ทีเ่หน็ว่ามีความเหมาะสมหรอืมคีวามเป็นไปได้ในการน�าไปใช้ประโยชน์
จากเกณฑ์ที่ก�าหนดขึ้น		เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติในเวลาต่อมา
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      1.3		 การสร้างเส้นทางความคิดแบบประยุกต์	 (Modifying	 Mind	 
Mapping)	 เป็นเทคนิคที่ดัดแปลงขึ้นจากเทคนิค	Mind	Map	ของ	Tony	Busan 
ใช้ในการพัฒนาวิธีการคิดโดยใช้การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแต่ละความคิด 
ทีแ่สดงออกมา	ซึง่เก่ียวข้องกบัเรือ่งทีส่นใจเกิดเป็นระบบองค์ความรู	้เพราะมองเหน็

ภาพรวมของข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง	 โดยเพิ่มเติมข้ันตอนในการซ่ึงน�าข้อมูล 

เหล่านั้นมาจัดเป็นกลุ่มใหม่อีกคร้ังตามหัวข้อ	 หรือประเด็นที่ต้องการซึ่งจะง่าย 

ต่อการตัดสินใจที่จะด�าเนินการต่อไป
  1.4		 การวเิคราะห์ศักยภาพของกจิกรรมหรือโครงการ			(SWOT	Analysis) 
เป็นเทคนิคที่ช่วยให้เข้าใจถึงสถานการณ์ท่ีแท้จริงของกิจกรรม	 หรือโครงการ 
ที่สนใจ	โดยเริ่มต้นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	บุคคลเป้าหมายช่วยกันวิเคราะห์ถึงบริบท 
ของกิจกรรม/โครงการ	 ควบคู ่ไปกับสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ	 
โดยใช้มุมมองของทั้งจากคนภายในกิจกรรม/โครงการ	 และคนภายนอกกิจกรรม 
/โครงการตามหัวข้อหรือประเด็นที่ก�าหนด	 โดยหัวข้อหรือประเด็นที่นิยมใช้ 
ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย	จุดแข็ง	 (Strength	 :	S)	จุดอ่อน	(Weakness	 :	W)	 
โอกาส	(Opportunity	:	O)	และอุปสรรค/ภัยคุกคาม	(Threat	:	T)	โดยมีเงื่อนไขว่า 
	 	 	 	 1.4.1	 จุดแขง็และจดุอ่อน		เป็นการวเิคราะห์บริบทภายในกิจกรรม 
/โครงการ	จากมุมมองของคนภายในกิจกรรม/โครงการ
	 	 	 	 1.4.2	 โอกาสและอุปสรรค/ภัยคุกคาม	 เป ็นการวิเคราะห ์ 
สภาพแวดล้อมภายนอกกิจกรรม/โครงการ	 จากมุมมองของคนที่อยู ่ภายนอก
โครงการ/กิจกรรม
  1.5	 การถักทอฝันให้เป็นจริง	 (4D	 :	 Dream,	 Discover,	 Design,	 
Destiny)	 เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่นิยมใช้ในการสร้างการมีส่วนในการระดม 
ความคิดโดยให้บคุคลเป้าหมายและฝ่ายต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องได้มส่ีวนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบจนได้เป็นเป้าหมายในอุดมคติ	 เพื่อจะได ้
ใช้เป็น	“ต้นแบบ”	ให้ช่วยผลักดันให้ส�าเร็จตามที่ต้องการ
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  1.6		 การสร้างภาพปรากฏในอนาคต		(Foresight,	Scenario)	เป็นเทคนคิ 
ที่ใช ้วิธีการก�าหนดเป้าหมายท่ีต้องการท่ีจะให้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ก�าหนด 
ในอนาคตจากการใช้ข้อมูลและสารสนเทศต่าง	 ๆ	 ที่มีอยู ่ในอดีตและปัจจุบัน 
เป็นตัวคาดการณ์	 เพื่อจะได้ก�าหนดเป็นแนวทางหรือมาตรการในการด�าเนินการ 
เพื่อให้การบริหารจัดการต่าง	 ๆ	 ที่มีอยู ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดท้ังในปัจจุบัน 
และอนาคต

	 2.	 เทคนิคในการสรุปผลการตัดสินใจ	 เป็นเทคนิคที่ใช้ต่อเนื่องจาก 
เทคนิคเพ่ือระดมความร่วมมือให้บุคคลเป้าหมายได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล 
และกลั่นกรองความถูกต ้องของข้อมูลเพ่ือใช ้ประกอบการตัดสินใจต่อไป	 
โดยเทคนิคในการสรุปผลการตัดสินใจ	 ประกอบด้วย	 เทคนิคการขอมติร่วม 
จากที่ประชุม	และเทคนิคการน�ามติของที่ประชุมไปด�าเนินการ
  2.1	 การขอมตร่ิวมจากท่ีประชุม		เป็นเทคนิคทีใ่ช้เพือ่ให้บคุคลเป้าหมาย
และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องที่ได้เข้าร่วมประชุม	 ณ	 ที่นั้น	 ได้ข้อสรุปร่วมกันที่ทุกฝ่าย 
ให้การยอมรับ
  2.2		 การน�ามติของที่ประชุมไปด�าเนินการ	 เป็นเทคนิคที่เจ้าหน้าที ่
ส่งเสริมควรได้ท�าการศึกษา	 และท�าความเข้าใจเพื่อที่จะได้น�าไปปฏิบัติได้อย่าง 
ถูกต้องและฝึกฝนให้มีความช�านาญ	ซึ่งสามารถน�าไปปรับปรุงแก้ไขแล้วประยุกต์ใช้
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการท�างานในแต่ละพื้นที่	หรือในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ตัวอย่างการน�าเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมไปประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริม
การเกษตร	

	 ปัจจุบันมีกิจกรรมในงานส่งเสริมการเกษตรที่ภาคีและเครือข่ายเข้ามา 
มบีทบาทและมีส่วนร่วมในการด�าเนนิกจิกรรมมากขึน้		และมกีารน�าเทคนคิการสร้าง
การมีส่วนร่วมเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม	เช่น

15การพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย
ในงานส่งเสริมการเกษตร
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  1. การจัดท�าแผนพัฒนาการเกษตรระดับอ�าเภอ/ต�าบล	 เป็นแผน 
เชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชน	 ซึ่งมีการน�าเทคนิคการระดม 
ความคิดหรือการระดมสมอง	 การวิเคราะห์ศักยภาพ	 ของกิจกรรมหรือโครงการ	 
และการท�าประชาพิจารณ์	มาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการจัดท�าแผนฯ
  2. การประชมุเชือ่มโยงการด�าเนนิงานของคณะกรรมการเครอืข่ายศนูย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ ่ 
ระดบัจงัหวดั	ระดบัเขต	และระดบัประเทศ	มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการระดับอ�าเภอ	
จังหวัด	 เขต	 และระดับประเทศ	 ให้มีการประชุมทุกระดับ	 เพื่อให้คณะกรรมการฯ	
ทุกคน	 มีส่วนร่วมคิด	 วางแผน	 และด�าเนินการขับเคล่ือน	 ศพก.	 และแปลงใหญ ่
ให้บรรลุเป้าหมาย	 ซึ่งมีการน�าเทคนิคการขอมติร่วมจากที่ประชุม	 และเทคนิค 
การน�ามติของที่ประชุมไปด�าเนินการมาประยุกต์ใช้ในการจัดประชุมฯ

 3.	 งานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่	 คือ	 การท�างานส่งเสริมการเกษตร 
โดยใช้พืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้ในการพฒันา	โดยมกีลไกการขบัเคลือ่นงานส่งเสรมิการเกษตร
ที่ส�าคัญในพื้นที่	คือ	 เกษตรกรรุ่นใหม่	 (Young	Smart	Farmer	 :	YSF)	ที่จะเป็น 
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของชุมชน	 วิสาหกิจชุมชน	 องค์กรธุรกิจชุมชนท่ีมีบทบาท 
ส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน	 และแปลงใหญ่ที่เป็นการรวมกลุ ่ม 
ของเกษตรกรเพื่อการผลิตและบริหารจัดการร่วมกัน	 ได้มีเวทีในการพบปะ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้	สร้างการเชื่อมโยง	ประสานงานและขยายเครือข่าย	การพัฒนา
ให้ครอบคลุมกลุ่มต่าง	ๆ	ของชุมชน	เช่น	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	กลุ่มส่งเสริมอาชีพ	
กลุ ่มยุวเกษตรกร	 เพื่อร่วมกันก�าหนดเป้าหมายและแผนพัฒนาของตนเอง	 
ตลอดจนสร้างการบูรณาการการท�างานของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง	 เกิดการ 
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน	 มีการกระจายผลประโยชน์สู ่ชุมชนอย่างทั่วถึง	 
ซ่ึงในกระบวนการท�างานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่มีการน�าเทคนิคการสร้างการ 
มีส่วนร่วมทั้ง	2	ลักษณะ	คือ	เทคนิคเพื่อช่วยให้มีข้อมูลมากพอส�าหรับการตัดสินใจ
และเทคนิคการสรุปผลการตัดสินใจมาประยุกต์ใช้ผ่านการจัดเวทีชุมชนอย่างน้อย	 
3	เวที	ดังนี้	

16 กรมส่งเสริมการเกษตร
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17การพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย
ในงานส่งเสริมการเกษตร

	 					1)		เวทีที่	1	การจัดท�าแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน	
	 				 2)		เวททีี	่	2	พฒันาศักยภาพการบรหิารจดัการกลุ่มและเชือ่มโยงเครือข่าย	
	 					3)		เวทีที่	3	สรุปบทเรียนและคืนข้อมูลสู่ชุมชน

	 4.	 การวิจัยในงานประจ�า	 (Routine	 to	Research	 :	R2R)	คือ	การวิจัย 
ที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ข้อมูล	และประสบการณ์จากการท�างานประจ�าในการสร้างความรู้
เพ่ือพัฒนางานที่ท�าอยู่ให้ดีข้ึน	 โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือพัฒนางาน	
พัฒนาตนเอง	 และสร้างความรู้จากงานประจ�าท่ีรับผิดชอบ	 ซึ่งเป็นหนทางหนึ่ง 
ในการน�าองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	 ซึ่งกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตร	กรมส่งเสริมการเกษตร	ได้จัดท�าโครงการพัฒนางานวิจัยในงานประจ�า	
(R2R)	 ตั้งแต่ปี	 2553	 เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้สามารถ 
คิดเชิงระบบและส่งเสริมการท�างานบนฐานความรู้	 รวมถึงสามารถน�ากระบวนการ
วิจัยไปพัฒนางานประจ�าที่รับผิดชอบได้	 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก 
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร	 และได้ด�าเนินการจัดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	 ส�าหรับ 
ขั้นตอนการด�าเนินงานโครงการมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	3	ครั้ง	ดังนี้		
	 				 1)		ครัง้ที	่1		เพือ่สร้างความเข้าใจ	แนวคดิ	R2R	และวางแผนการด�าเนนิงาน	
	 				 2)			ครัง้ที	่2	 เพื่อเติมเต็มการวิเคราะห์ข้อมูล	 และการเขียนรายงานวิจัย	 
	 			 3)	 ครัง้ที	่3	 เพื่อสรุปผลการด�าเนินงาน	 และการเผยแพร่ผลการ 
ด�าเนินงานวิจัยในงานประจ�า	
	 	 จะเหน็ได้ว่า	การด�าเนนิงานโครงการพฒันางานวจัิยในงานประจ�า	(R2R)	
ได้น�าเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมทั้ง	2	ลักษณะ	คือ	 เทคนิคเพื่อช่วยให้มีข้อมูล
มากพอส�าหรับการตัดสินใจเลือกโจทย์วิจัยจากงานประจ�า	 และเทคนิคการสรุปผล
การตัดสินใจมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงานโครงการฯ	เช่นกัน
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 5.	 การส่งเสรมิงานวจิยัเพือ่พฒันางานส่งเสริมการเกษตร	 กรมส่งเสริม
การเกษตรมนีโยบายสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีในสงักัดได้ท�างานในลกัษณะงานวชิาการ
และงานวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร	 โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของงานวิชาการส่งเสริม
การเกษตรควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเกษตร	 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีได้น�าความรู้หรือ 
สิง่ทีค้่นพบไปใช้ในการพฒันาและปรบัปรงุงานส่งเสรมิการเกษตรให้มปีระสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้	 กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้ก�าหนดนโยบายและแนวทาง 
ในการสร้างความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้ง 
สถาบันการศึกษาต่าง	 ๆ	 ในการน�าผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ 
มาถ่ายทอด	เพือ่ก่อให้เกดิการพฒันางานส่งเสรมิการเกษตร	สนบัสนนุการขยายผล
งานวจิยัและงานทางวิชาการ	เพือ่ประยกุต์ใช้ในพืน้ท่ีทีม่ศีกัยภาพให้มกีารน�าผลงาน
วิชาการด้านส่งเสริมการเกษตรท่ีมีคุณภาพออกเผยแพร่	 เพื่อที่จะได้มีการน�าไปใช้
ประโยชน์ผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	 และให้มีการติดตาม	 ประเมินผล	 และถอดบทเรียน				
การน�าผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์	 จะเห็นได้ว่า	 นโยบายและแนวทางการ 
พัฒนาฯ	 ด้านการสร้างความร่วมมือ	 การขยายผลงานวิจัย	 และการถอดบทเรียน	 
มุ่งเน้นที่จะสร้างเสริม	 และสนับสนุนให้มีการน�าเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม 
ทั้ง	 2	 ลักษณะ	 คือ	 เทคนิคเพื่อช่วยให้มีข้อมูลมากพอส�าหรับการตัดสินใจ	 
และเทคนิคการสรุปผลการตัดสินใจมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย	 
และแนวทางพัฒนาดังกล่าวให้บรรลุผลตามเป้าหมาย	 และก่อให้เกิดประโยชน์ 
ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร	

แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม

อย่างแท้จริงของภาคีและเครือข่ายอย่างแท้จริงของภาคีและเครือข่าย
ในงานส่งเสริมการเกษตรในงานส่งเสริมการเกษตร

18 กรมส่งเสริมการเกษตร
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แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม

อย่างแท้จริงของภาคีและเครือข่ายอย่างแท้จริงของภาคีและเครือข่าย
ในงานส่งเสริมการเกษตรในงานส่งเสริมการเกษตร

19การพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย
ในงานส่งเสริมการเกษตร

	 การมีส่วนร่วมมีได้หลายระดับและหลายวิธีการ	 แต่การมีส่วนร่วมท่ีส�าคัญ 
ที่จะขับเคลื่อนให ้การส ่งเสริมการเกษตรบรรลุ เป ้าหมายได ้อย ่างยั่ งยืน	 
คือ	 การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง	 ซึ่งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม 
อย่างแท้จริงของภาคีและเครือข่ายในงานส่งเสริมการเกษตร	มีดังนี้
	 1.	 ทบทวนรปูแบบ	วธิกีาร	และเทคนคิสากลทีใ่ช้ในการส่งเสรมิการเกษตร
หรือการพัฒนาชุมชน	 เพ่ือให้เข้าใจภาพของการท�างานส่งเสริมการเกษตร 
หรือการพัฒนาชุมชนที่ถูกต้องว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร	 โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย 
การท�างานคือใคร	 และมีบุคคลหรือหน่วยงานใดบ้างที่จะเกี่ยวข ้องหรือ 
ร่วมท�างานดังกล่าว
 2.	 ทบทวนความรู้เร่ืองหลักการและข้ันตอนของการมีส่วนร่วม	 เพื่อให้ 
เข้าใจหลักการและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการท�างานส่งเสริมการเกษตร	 
โดยเฉพาะหลักการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง	 และวิธีการสร้างให้กลุ่มเป้าหมาย 
มีความรู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง	 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสที่จะเข้ามา 
ร่วมท�ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพิ่มมากข้ึน	 รวมถึงศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ี 
อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่มักจะได้รับ
ความร่วมมือน้อยที่สุดเม่ือเทียบกับข้ันตอนอื่น	 ๆ	 เน่ืองจากข้อจ�ากัดต่าง	 ๆ	 
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 เช่น	 ข้อจ�ากัดเรื่องเวลา	 ความเป็นอิสระในการท�างาน	 
ความรบัผดิชอบ		ศักยภาพในการทำงาน		วุฒภิาวะทางปัญญาและอารมณ์ทีแ่ตกต่างกนัไป 
เป็นต้น	 ซึ่งการจัดฝึกอบรมให้กับบุคคลเป้าหมายก่อนที่จะเริ่มต้นทำกิจกรรม													



/โครงการ	การบรหิารจดัการทีดี่ในแต่ละขัน้ตอน	และการมผีูน้ำกลุม่ทีมี่ความเข้มแขง็						
และให้ความยุติธรรมเมื่อเกิดข้อขัดแย้งข้ึน	 ก็มีส่วนที่จะช่วยลดปัญหาต่าง	 ๆ	 
ที่เกิดขึ้นได้	 นอกจากน้ีขั้นตอนการประเมินผลและการนิเทศ	 ถือเป็นข้ันตอน 
ที่มีความส�าคัญมากเพราะช่วยตรวจสอบว่าการวางแผนและการท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่	 ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องวางแผนและออกแบบตัวช้ีวัด 
ที่มีประสิทธิภาพ	 มีการนิเทศงานเป็นระยะ	 และมีแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ที่เกิดขึ้นในทุกระดับอย่างชัดเจน
	 3.	 ทบทวนบทบาทหน้าทีข่องภาคีและเครอืข่ายในการด�าเนนิงานส่งเสรมิ
การเกษตร	 เพ่ือให้เข้าใจ	 และทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่ถูกต้องและเหมาะสม 
ของภาคีและเครือข่ายในงานส่งเสริมการเกษตรในฐานะผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร	 และแสดงบทบาทด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ส่งเสริมการเกษตรให้สอดคล้องกับระดับความเข้มข้นของการมีส่วนร่วม																			
ตามทีก่ำหนด	รวมถงึการพฒันาและยกระดบั	การมสีว่นรว่มดงักลา่วตอ่ไปในอนาคต

ต้นแบบความส�าเร็จต้นแบบความส�าเร็จ
ในการด�าเนินงานการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานการมีส่วนร่วม

ของภาคีและเครือข่ายของภาคีและเครือข่าย
ในงานส่งเสริมการเกษตรในงานส่งเสริมการเกษตร
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ต้นแบบความส�าเร็จต้นแบบความส�าเร็จ
ในการด�าเนินงานการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานการมีส่วนร่วม

ของภาคีและเครือข่ายของภาคีและเครือข่าย
ในงานส่งเสริมการเกษตรในงานส่งเสริมการเกษตร

		 ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตร	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้มีแนวทาง
การด�าเนินงานส่งเสริมการเกษตรที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
การท�างานในพื้นที่	 และใช้กลไกการท�างานท่ีมีอยู่ในการบูรณาการการท�างาน 
กับทุกภาคส่วนเพ่ือพัฒนาและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน		ทัง้มาตรฐานเกษตรดีทีเ่หมาะสม		(Good	Agricultural	Practice	:	GAP)	
และเกษตรอินทรีย์	 (Organic	 Agriculture)	 และพัฒนาต่อยอดศูนย์เรียนรู้ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.)	 ที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนา 
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	 (Agrotourism)	 รวมถึงการขยายความร่วมมือ 
เชือ่มโยงการผลติ		และการตลาดสนิค้าเกษตรในทกุระดบั		ซึง่กรมส่งเสรมิการเกษตร	
โดยกองวจัิยและพฒันางานส่งเสรมิการเกษตร		ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของต้นแบบ
ความส�าเร็จ	(Best	Practice)	ด้านการด�าเนนิงานการมีส่วนร่วมของภาคแีละเครือข่าย 
ในงานส่งเสริมการเกษตรท่ีจะเป็นกลไกการท�างานในพื้นที่ที่จะช่วยขับเคลื่อน 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ	 ศพก.	 และเครือข่ายในการขับเคล่ือนแนวทาง 
การด�าเนินงานส่งเสริมการเกษตรดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมาย	ส่งผลให้ชุมชนเกษตร
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป	 และในช่วงเดือนมีนาคม	 2565	 ที่ผ ่านมา 
นายถนัด	 เกิดงาม	 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย	 
กองวิ จั ยและพัฒนางานส่ ง เสริมการ เกษตร	 กรมส่ ง เสริมการ เกษตร																																				
และคณะเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่อำเภอพนมทวน	 จังหวัดกาญจนบุรี	 เพื่อสำรวจพื้นที ่
เก็บข้อมูล	 และถอดองค์ความรู้ต้นแบบความส�าเร็จด้านการมีส่วนร่วมของภาคี 
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และเครือข่ายในงานส่งเสริมการเกษตร	 ณ	 ศูนย์เรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง 
บ้านหนองทราย	 ต�าบลหนองสาหร่าย	 อ�าเภอพนมทวน	 จังหวัดกาญจนบุรี	 
โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนายคณพศ	 เฉื่อยฉ�่า	 นักวิชาการส่งเสริม 
การเกษตรช�านาญการ	 รักษาการในต�าแหน ่ง เกษตรอ�า เภอพนมทวน	 
และคณะเจ้าหน้าที	่	ในการอ�านวยความสะดวกและประสานงานในพืน้ที	่	บรรยากาศ 
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้	 มีความเรียบง่ายและเป็นกันเอง	 ทีมงานกองวิจัยฯ	 ได้ใช้
กระบวนการและเครื่องมือต่าง	 ๆ	 ในการสำรวจและถอดองค์ความรู้	 ได้แก่	 
การประ ชุมหา รือ 	 การสนทนากลุ่ ม 	 การสัมภาษณ์ 	 การศึกษาดู งาน																																							
ตามจดุเรยีนรูต่้าง	ๆ 	และการแลกเปลีย่นเรยีนรู	้ซึง่ผลการสำรวจและถอดองค์ความรู้ 
ดังกล่าว	มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
	 	 เดิมชุมชนหนองสาหร่าย	 เป็นหมู่บ้านหนึ่งในต�าบลดอนเจดีย์	 ต่อมาได้ 
ขอแยกออกมาเป็นต�าบลหนองสาหร่าย	 อ�าเภอพนมทวน	 โดยมีเหตุผลเนื่องจาก	
ต�าบลดอนเจดีย์เป็นต�าบลใหญ่	 ท�าให้การด�าเนินการพัฒนาไม่ทั่วถึง	 ถนนหนทาง 
การเดินทางไปมาล�าบาก	 สภาพพื้นที่ต้องอาศัยน�้าฝนตามฤดูกาล	 หากหมด 
หน้าฝนจะเป็นพื้นที่แห้งแล้ง	 เกษตรกรท�านา	 ปลูกพืชไม่ได้ผล	 จึงแยกออกมา 
เป็นต�าบลหนองสาหร่าย	เมื่อวันที่	15	กันยายน	2535		



 ส่วนที่ 2

	 	 ต�าบลหนองสาหร่าย	 มีเนื้อที่ประมาณ	 15,247	 ไร่	 หรือประมาณ	 
26.95	 ตารางกิโลเมตร	 เป็นที่ราบ	 สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย	 มีครัวเรือน	 
1,170	 ครัวเรือน	 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 1	 แห่ง	 (เทศบาลต�าบลหนอง 
สาหร่าย)	 มีโครงการชลประทานครอบคลุม	 9	 หมู่บ้าน	 ประชาชนส่วนใหญ ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 (ท�านาและเลี้ยงสัตว์)	 รับราชการ	 ค้าขาย	 จักสาน	 
และรับจ้างทั่วไป	ปัญหาของชุมชนที่พบ	คือ		
	 	 1.	 	การพัฒนาอาชีพ	(ราคาผลผลิตตกต�่า	และรายได้ไม่แน่นอน)	
	 	 2.			การจัดการทุนชุมชน	(ภาวะหนี้สินของชุมชน)	
	 	 3.			การแก้ไขปัญหาความยากจน	
	 	 4.			การบริหารจัดการของชุมชน	
	 	 5.			การจัดการความเสี่ยงด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	
	 	 ชุมชนหนองสาหร่ายใช้แผนแม่บทชุมชน	 เป็นเครื่องมือหลักที่ส�าคัญ 
ในการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้และพฒันาชมุชนไปพร้อมกนั	โดยใช้หลักการมส่ีวนร่วม
ของทกุภาคส่วน	ทัง้ในและนอกชมุชน	“ร่วมคดิ	 ร่วมท�า	 ร่วมเป็นเจ้าของ	 ร่วมรับผล
ประโยชน์	 และพึ่งตนเอง”	 มีการก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนาต�าบลไว้ว่า	 
“ชุมชนอยู่ดี	มีสุข	ชุมชนเข้มแข็ง	ประชาชนสามัคคี	ชุมชนมีคุณธรรม	และความดี	
ตามวิถีพอเพียง”	 ซึ่งในชุมชนมีศูนย์เรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย	 
เป็นศูนย์เรียนรู ้และแหล่งเรียนรู ้ด ้านเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีพอเพียงของ 
คนในชุมชน	 รวมถึงเป็นศูนย์สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน	 สนับสนุน	 
และขบัเคลือ่นการพฒันาต�าบลให้บรรลเุป้าหมายตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ให้เกดิผล 
เป็นรูปธรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
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	 	 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย	 ต�าบลหนองสาหร่าย	 
อ�าเภอพนมทวน	 จังหวัดกาญจนบุรี	 เป็นศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.)	 อ�าเภอพนมทวน	 จังหวัดกาญจนบุร	ี 
ตั้งอยู่ที่	 เลขที่	 5	บ้านหนองทราย	หมู่ที่	 6	 ต�าบลหนองสาหร่าย	อ�าเภอพนมทวน	
จังหวัดกาญจนบุรี	 โดยมีนายแรม	 เชียงกา	 เป็นประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพยีงฯ	จดุเริม่ต้นของการสร้างและพัฒนาเครอืข่าย	เริม่จากเมือ่ประมาณปี	2545	
นายแรม	 เชียงกา	และสมาชิกในชุมชนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
ชุมชน	ณ	 ชุมชนไม้เรียง	 และชุมชนคีรีวง	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 หลังจากนั้น 
เกิดการทบทวนตัวตนของชุมชน	 โดยนายแรม	 เชียงกา	 ร่วมกับสมาชิกในชุมชน 
ร่วมกันจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ท�าให้ค้นพบปัญหาที่ส�าคัญ	 7	 ประเด็น	 ได้แก่	 หนี้สิน	
รายได้	 วัฒนธรรมประเพณี	 สุขภาพอนามัย	 การศึกษา	 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	
การเมืองและกลุ่มผู้น�า	 จึงน�ามาจัดท�าเป็นแผนชีวิต	 แผนชุมชน	 แผนแม่บทชุมชน	
แผนพัฒนาท้องถิ่น	และด�าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ	ดังนี้	
	 					1.			การท�าบัญชีครัวเรือน											
	 	 2.			การแบ่งกลุ่มคนในการพัฒนา	เป็น	3	กลุ่ม	คือ	
	 								 	 	กลุ่ม	1	คิดริเริ่มสร้างสรรค์	หัวไวใจสู้	(20%)	
	 								 	 	 กลุ่ม	2	รอดูท่าที	(57%)	
	 								 	 	 กลุ่ม	3	ไม่เอาไหนเลย	(23%)	
	 				 3.	 	มปัีญหาช่วยกนัแก้ผ่านสภา	79	(สภาผูน้�าชมุชนต�าบลหนองสาหร่าย)	
สภา	 79	 คือ	 การร่วมกันคิดจากตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน	 อย่างน้อยหมู่บ้านละ	 
9	 คน	 ได้แก่	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 อสม.	 ตัวแทนกลุ่มอาชีพ	 ตัวแทนกองทุน	 สตรี	 
ผู้สูงอายุ	เยาวชน	วัด	โรงเรียน	อนามัย	และเทศบาล	เป็นต้น	รวมจ�านวน	79	คน	
โดยใช้แนวทางของรัฐธรรมนูญความสุขชุมชน	 ก�าหนดเกณฑ์ความดี	 23	 ข้อ	 
67	 ตัวชี้วัด	 โดยมีธนาคารความดีเป็นที่รับฝากความดี	 เพื่อเป็นหลักประกันว่า	
ท�าความดีต้องได้ดี	 ความดีต้องกินได้	 สามารถใช้ความดีค�้าประกันการเข้าถึง 
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แหล่งทุนจากสถาบันการเงินชุมชนได้	 เป็นตัวขับเคลื่อนให้ถึงเป้าหมาย	 ทุกคน 
มีความดี	ทุกคนต้องมีความสุขไปด้วยกัน	ซึ่งจากข้อมูลปัญหาต่าง	ๆ	ที่รวบรวมได้	
ท�าให้เกดิการวางแผนเพือ่แก้ไขปัญหาของชมุชน	โดย	9	หมูบ้่าน	จดัแบ่งการด�าเนนิ
กจิกรรมต่าง	ๆ 	ไม่ซ�า้กนั	แต่ละกจิกรรมเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชน	และสิง่แวดล้อม	
มีคณะท�างานที่ชัดเจน	กิจกรรมที่ด�าเนินการ	มีดังนี้	

	 หมู่ที่		1		 การท�าปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด	

	 หมู่ที่		2		 การท�าน�้าดื่ม	

	 หมู่ที่		3		 ธนาคารขยะ		

	 หมู่ที่		4		 สถาบันการเงินชุมชน	และกองทุนสวัสดิการชุมชน	

	 หมู่ที่		5		 การท�าน�้ายาซักผ้า	และน�้ายาล้างจาน	

	 หมู่ที่	 6	 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตลาดข้าวและงานจักสาน

		 	 	 (ผลิตภัณฑ์จักสานจากพลาสติก	และไม้กวาดทางมะพร้าว)	

	 หมู่ที่		7		 การท�าน�้าหมักชีวภาพ	

	 หมู่ที่		8		 การท�าเบเกอรี่	

	 หมู่ที่		9		 โรงสีข้าวชุมชน	
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ซ่ึงใน	9	กิจกรรมนีจ้ะเชือ่มโยงกับ	“แหล่งท่องเท่ียวชุมชน	วิถเีกษตรบ้านหนองทราย” 
โดยนักท่องเที่ยวและผู ้ที่สนใจการท่องเที่ยวตามแนวทางนิเวศน์เกษตรหรือ 
เชิงเกษตรก็สามารถที่จะแวะเที่ยวชมกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ท้ัง	 9	 จุดนี้ได้	 
โดยจะเริ่มต้นจากกิจกรรม	และฐานเรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชน	กลุ่มเกษตรกรท�านา
หนองสาหร่าย	(หมู่ที่	6)	เป็นจุดเริ่มต้น	จนครบทั้ง	9	กิจกรรมและฐานเรียนรู้
	 	 นอกจากกลุ ่มคนท�างาน	 และกลุ ่มกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนแล้ว	 
นายแรม	 เชียงกา	 ได้ด�าเนินการจัดตั้งกลุ่มอาชีพที่ส�าคัญในชุมชน	 ซึ่งเป็นการวาง
รากฐานส�าคัญประการหนึง่ในการสร้างและพฒันาภาคเีครอืข่าย	คอื	กลุม่เกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ต�าบลหนองสาหร่าย	 และกลุ่มเกษตรกรท�านาต�าบลหนองสาหร่าย	 
รวมทั้ง	 มีการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตข้าว	 
เชื่อมโยงการท�างานในรูปแบบแปลงใหญ่	 เพื่อลดต้นทุนการผลิต	โดยการซื้อปัจจัย
การผลิตร ่วมกัน	 มีการจัดต้ังโรงสีข ้าวชุมชน	 เพื่อแปรรูปและจัดจ�าหน่าย	 
มีตลาดกลางข้าวเพื่อสร้างอ�านาจในการต่อรองราคา	 ก่อตั้งกลุ่มต่าง	 ๆ	 ในชุมชน 
เพื่อด�าเนินกิจกรรมหลากหลาย	 เป็นการสร้างอาชีพเสริม	 และสร้างรายได้เพ่ิม 
ให้แก่สมาชิก	 ปัจจุบันมีสมาชิกท้ังหมด	 3,622	 คน	 จาก	 814	 ครัวเรือน	 
และมีการส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนเกิดการออม	 เพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียน 
และจัดสวัสดิการในชุมชนให้แก่สมาชิก	 ปัจจุบันมีเงินออม	 และเงินค่าหุ ้น 
จากสมาชิกทัง้หมดประมาณ	25	ล้านบาท	มเีงนิทนุหมนุเวยีนประมาณ	84	ล้านบาท 
	 	 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว ่า	 ศูนย์เรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง 
บ้านหนองทราย	 ต�าบลหนองสาหร่าย	 อ�าเภอพนมทวน	 จังหวัดกาญจนบุรี	 
(ศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.)	
อ�าเภอพนมทวน	 จังหวัดกาญจนบุรี)	 มีการเชื่อมโยงการท�างานและบูรณาการ 
การท�างานกับภาคีและเครือข่ายในทุกระดับ	รายละเอียดแสดงตามแผนภาพ
	 	 นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า	 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย 
และชุมชนบ้านหนองสาหร่าย	 มีกลุ ่มกิจกรรมและกลุ ่มอาชีพที่หลากหลาย 
และด�าเนินงานอย่างต ่อเนื่อง	 มีความสามารถในการคิดริเริ่มสร ้างสรรค  ์
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และลงมอืปฏิบตังิาน		เพือ่พฒันาตนเองและชมุชนโดยไม่ต้องรอการรเิริม่จากบคุคล	
หรือหน่วยงานภายนอกชุมชน	 มีการน�าทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนา	 
และขอรับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากภายนอกเท่าที่จ�าเป็น	 ซึ่งสะท้อน 
ให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนที่มากขึ้น	สมาชิกในชุมชน	กลุ่มต่าง	ๆ	 ในชุมชน 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น	 และสามารถบริหารจัดการตนเองและชุมชนได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ
	 ในด้านปัจจยัความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง
บ้านหนองทราย	 (ศูนย์เครือข่ายของ	 ศพก.	 อ�าเภอพนมทวน	 จังหวัดกาญจนบุรี)	 
ในการพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบความส�าเร็จ	 ในการด�าเนินงานด้านการมีส่วนร่วม 
ของภาคีและเครือข่ายในงานส่งเสริมการเกษตร	 พบว่า	 มีปัจจัยความส�าเร็จ 
ที่ส�าคัญและน่าสนใจ	ดังนี้
	 1.	สภาพภมิูสงัคมทีเ่อือ้ต่อการพฒันา	ชุมชนหนองทราย	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชนหนองสาหร่าย	 อ�าเภอพนมทวน	 จังหวัดกาญจนบุรี	 มีภูมิสังคม 
เป็นสังคมเกษตร	 กล่าวคือ	 หมู่บ้านมีพื้นท่ีท้ังหมด	 1,640	 ไร่	 พื้นที่ส่วนใหญ่ 
เป็นที่ราบ	 ดินเป็นดินปนทราย	 โดยแบ่งเป็นพื้นที่ท�าการเกษตรมากถึง	 1,440	 ไร่	
และมีคลองส่งน�้าโดยรอบหมู่บ้าน	 สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�านา	
รองลงมาได้แก่	 ก�าลังศึกษา	 และรับจ้างทั่วไป	 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า	 
หมู่บ้านหนองทราย	 มีภูมิสังคมเป็นสังคมเกษตร	 มีวิถีการด�าเนินชีวิตท่ีเรียบง่าย	 
และผูกพันอยู่กับการท�าการเกษตร	 ดังนั้น	 การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนจึงต้อง 
เริ่มต้นพัฒนาจากภาคการเกษตรเป็นส�าคัญ	 ซึ่งปัจจุบันแนวทางการพัฒนา 
หมู่บ้านและชุมชนเริ่มต้นจากการพัฒนาการเกษตร	 มีทางเลือกในการพัฒนา 
ที่หลากหลาย	 และสามารถน�ามาปรับใช้ในการพัฒนาให้เหมาะสมกับภูมิสังคมได	้ 
เช่น	 เศรษฐกิจพอเพียง	 เกษตรยั่งยืน	 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร	 และพุทธเกษตร	
เป็นต้น
	 2.	 ภาวะผู้น�าและการมวีสัิยทศัน์ท่ีด	ี นายแรม	 เชียงกา	ประธานศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงฯ	 เป็นบุคคลท่ีมีความโดดเด่นในเรื่องของภาวะผู้น�า	 กล้าคิด	 
กล้าตัดสินใจ	 มีวิสัยทัศน์ท่ีดี	 และเป็นนักพัฒนา	 ดังจะเห็นได้จากการน�าแนวคิด	
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“ทฤษฎีใหม่”	 “แผนแม่บทชุมชน”	 และ	 “ธรรมนูญความสุขชุมชน”	 มาปรับใช ้
ในการพัฒนาชุมชนและวิถีสังคมเกษตรให้สามารถพึ่งตนเองได้	 ลดการพึ่งพา 
จากภายนอก	โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง	มีการแบ่งงานกันท�าตามความสามารถ	
และน�าหลักการมีส่วนร่วมมาปรับใช้ในทุกขั้นตอนของการท�างานในชุมชน
	 3.		การส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนและการพัฒนาแบบ 
มีส่วนร่วม	 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ	 ส่งเสริมและกระตุ้นให้สมาชิก 
ในชุมชนได้พัฒนาขีดความสามารถของตนเองในกระบวนการคิด	 การปฏิบัติจริง		 
และสรุปผล	 เพื่อน�าไปสู ่การแก้ไขปัญหาของชุมชน	 รวมถึงการพัฒนาชุมชน 
ในระยะยาวที่จะน�าไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด	 โดยสมาชิก 
ในชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ทุกข้ันตอนและมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู	้ 
มีการใช้ทักษะกระบวนการคิด	 กระบวนการกลุ่มในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง	 
และน�าความรู้ที่ได้ไปใช้จริง
  4.	 การเชื่อมโยงกลุ่มและเครือข่ายในทุกระดับ	 จากความสัมพันธ์และ 
ความผูกพันของระบบเครือญาติในชุมชนถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญของสังคมไทย 
และวิถีชุมชนเกษตร	 ส่งผลทำให้การรวมกลุ่มของคนในชุมชนมีความเหนียวแน่น 
และเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น	 เช่น	 กลุ่มอาชีพต่าง	 ๆ	 กลุ่มจิตอาสา	 กลุ่มอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 เป็นต้น	 และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ	 
เป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงกลุ่ม/เครือข่าย	 ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน 
ไปจนถึงระดับประเทศและต่างประเทศ	 โดยใช้กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน
ของเกษตรกรและสมาชิกในแต่ละหมู ่บ ้านเป ็นเคร่ืองมือในการเชื่อมโยง	 
และท�ากิจกรรมร่วมกัน	 เช่น	 การท�าเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง	การท�าน�้าดื่ม	การท�าน�้ายาซักผ้า	น�้ายาล้างจาน	สถาบันการเงิน
ชุมชน	 และกองทุนสวัสดิการชุมชน	 เป ็นต้น	 ซึ่งกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เหล่านี้	 
ช่วยให้เกษตรกร	 และสมาชิกในชุมชน	มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 เนื่องจากลดรายจ่าย	
ลดการพึ่งพาสินค้าและบริการที่ฟุ ่มเฟือย	 ได้บริโภคอาหารปลอดสารพิษ	 
สุขภาพดีขึ้น	ชุมชนเข้มแข็ง	และพึ่งตนเองได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน	
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	 5.	 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีต่อเนื่องและตอบโจทย์เกษตรกรและสมาชิก 
ในชุมชน	 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ	 มีการพัฒนาจุดเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
ตลอดเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สังคมเกษตรเข้าสู่ยุคเกษตร	
4.0	 หรือ	 เกษตรอัจฉริยะ	 (Smart	 Farming)	 และเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้																	
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกร	และสมาชิกในชุมชนไม่ว่าจะเป็นจุดเรียนรู้
ด้านพืช	 ประมง	 ปศุสัตว์การแปรรูป	 และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	 เป็นต้น									
นอกจากนี้	 แปลงเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ	 ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัย														
และฝึกปฏิบตัจิรงิของนิสติ	นักศกึษา	จากสถาบันการศึกษาต่าง	ๆ 	ซ่ึงนิสติ	นักศกึษา	
สามารถนำความรู้จากห้องเรียนมาทดลอง	 ทดสอบจริงในแปลงเรียนรู้พร้อมท้ัง					
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้และสมาชิกในชุมชน
	 6.	การสนับสนนุของภาคภีาครัฐและสถาบันการศึกษาในด้านองค์ความรู้	
เทคโนโลยี	 และงบประมาณในการพัฒนากิจกรรมและฐานการเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 
เช่น	 ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กรมการพัฒนาชุมชน	 ธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	มูลนิธิเสถียรโกเศศ	-	นาคะประทีป	
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	 (United	 Nations	 Development	 
Program	:	UNDP)	และสถาบันการศึกษาต่าง	ๆ 	ได้แก่	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
มหาวิทยาลยัรงัสติ		มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่		และมหาวทิยาลยันอิกิาตะ		(ประเทศญีปุ่น่)	
เป็นต้น
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 ส่วนที่ 2

	 กล่าวโดยสรุป	 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย	 ต�าบลหนอง
สาหร่าย	 ถือเป็นตัวกลางในการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายกลุ ่ม	 องค์กร	 
และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทัง้ในระดบัหมูบ้่าน	ต�าบล	อ�าเภอ	และจงัหวดั	 
และภาคีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายนอกชุมชน	 เช่น	 สำนักงานปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กรมพัฒนาชุมชน	 ธนาคารเพื่อการเกษตร																	
และสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป	โครงการพัฒนา 
แห่งสหประชาชาติ	 (United	 Nations	 Development	 Program	 :	 UNDP)	 
และความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์
มหาวทิยาลัยรงัสติ	มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	และมหาวิทยาลัยนอิกิาตะ	(ประเทศญีปุ่น่)	
และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่ายในงาน 
ส่งเสริมการเกษตรให้ประสบผลสำเร็จ	 ชุมชนเข้มแข็ง	 และบริหารจัดการตนเองได้	
โ ดยมี น ายแรม 	 เชี ย งก า 	 เป็ นผู้ น ำ ท่ี มี บทบาทสำคัญ ในการผลั กดั น																																												
และสนับสนุนการสร้างและพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่ายทั้งภายใน 
และภายนอกชุมชน	
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การพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย
ในงานส่งเสริมการเกษตร
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