คํานํา
“การถอดบทเรี ย น” เป น กระบวนการในการถอดสกั ด ความรู เ ชิ ง ประสบการณ ที่ สั่ ง สม
จากบุคคลตนแบบออกมาเปนลายลักษณอักษร ซึ่งจะเปนการสืบคนความรูจากการปฏิบัติงานที่ไดจากรายละเอียด
ขั้น ตอนหรื อบั น ทึ กผลการปฏิ บั ติ รวมถึ งความรูใหม ๆ ที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติงาน เพื่อเปน แนวทางในการ
ปรับปรุงงานใหดีขึ้นและบรรลุเปาหมาย สามารถเผยแพรได เนนการระดมสมอง พูดคุย เลาเรื่อง สังเคราะห
จับประเด็นประสบการณหรือบทเรียน “บทเรียนที่ดีหรือวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)” เปนวิธีการทํางาน
ที่ดีที่สุดในเรื่องนั้น ๆ เปนผลงานที่มีมาตรฐาน มีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง มีหลักฐานสนับสนุน หรือแสดงผลงาน
ความสําเร็จของงาน ซึ่ง Best Practice ไมใชเปนเพียงวิธีการทํางานที่ดี แตเปนการทํางานที่ดีกวาหรือดีที่สุด
ซึ่งมีทั้งการทํางานในเชิงระบบบริหาร และเทคนิควิธีการตาง ๆ ทําใหผลงานนั้นบรรลุเปาหมายสูงสุด
การถอดบทเรี ย นจากเกษตรกรต น แบบเป น วิ ธี ก ารถอดสกั ด ความรู ใ นตั ว คนที่ เ ป น ความรู
เชิงประสบการณในการทํางานนั้น ๆ จนประสบความสําเร็จในระดับที่ดีมากถึงดีที่สุด แสดงวาตองมีความรูดี ๆ
ซ อ นอยู ที่ ส ามารถนํ า ออกมาเผยแพร ใ ห ค นรุน หลั ง และผู เ กี่ ย วข อ งใช เป น ประโยชน ใ นการทํ า งานต อ ไปได
อยางมีประสิทธิภาพ การถอดบทเรียนเกษตรกรตนแบบที่เปนเจาของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร จึงเปนประโยชนตอทั้งเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ที่สามารถนําความรูที่ไดจากการถอดบทเรียน
ไปประยุกตใชในการสงเสริมและพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และศูนยเครือขาย
ใหประสบผลสําเร็จ ในขณะเดียวกันเกษตรกรตนแบบเจาของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตรอื่ น ๆ ก็ ส ามารถนํ า ความรู ที่ ไ ด จ ากการถอดบทเรี ย นไปเผยแพร ใ ห เ กษตรกรรายอื่ น ที่ ส นใจต อ ไป
หนวยงานภาคีที่มีสวนเกี่ยวของกับการขับเคลื่อนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ก็สามารถ
นําความรูไปปรับใชไดตามบทบาทและภารกิจของตน
กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
มกราคม 256๑
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นักสงเสริมคนเกง..ตองเกงถอดองคความรู
นั ก ส งเสริ มการเกษตรทํ า งานกั บ คน ใช ค นเป น เครื่อ งมื อ เราถู ก สอนมาว า นั ก ส งเสริ มการเกษตรมี ห น า ที่ ห ลั ก
คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกษตรกรตามปรัชญาในงานสงเสริมการเกษตร “Help to help themselves” เกษตรกร
จะยอมรับและเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีความเชื่อที่มาจากเกษตรกรดวยกันเองเปนอันดับแรกมากกวายอมรับจากนักวิจัย
หรือนักสงเสริมการเกษตร
• เรามีการสรางและพัฒนาใหเกษตรกรเปน “เกษตรกรตนแบบ”
• เรามีการคนหาเกษตรกรทีเ่ ปน “Best Practice”
• เรามีการประกวดนักสงเสริมการเกษตร เพื่อคนหา “Best Practice”
• เรามีการประกวดสํานักงานฯ เพือ่ คนหา “Best Practice”
เราสราง เราคนหา...ไปทําไม ?
เราไดประโยชนอะไรจาก “ตนแบบ หรือ Best Practice”
เราสราง...คนหา...นําไปใชประโยชน...จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือ เปน Best จริง ๆ เปนตนแบบจริง ๆ และใช
ประโยชนไดจริง ๆ ดวย “การถอดองคความรู” ???
คงจะเขากับชื่อเรื่อง...นักสงเสริมที่เกง จะตองถอดองคความรูเกง เพราะเราตองใช “เกษตรกรเปนตนแบบ”
ในการถายทอดใหแกเกษตรกร ไมวาจะเปน ศพก. หรือแปลงใหญ หรือ กลไกอื่น ๆ ก็ตาม
นักสงเสริมที่เกงในการถอดองคความรู จะเกิด “การเรียนรูแ ละการเรียนแบบ”
นักสงเสริมที่ไมเขาใจหลักการถอดองคความรูจะเกิด “การเลียนแบบ”
นักสงเสริม...ที่จะพัฒนาใหเปนนักสงเสริมที่เกงตองเขาใจและใชเปนกับ “เครือ่ งมือการถอดองคความรู” เพื่อใชกับ
การเรียนรู...การเรียนแบบ (ไมใชเลียนแบบ) ในการคนหานักสงเสริมตนแบบ โครงการตนแบบ เกษตรกรตนแบบ สําหรับเปน
ตนแบบในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
เราจะพัฒนาตนเอง...ใหถอดองคความรูเปนและเกงได ตองทําอยางไร ?
1) ตองเชื่อวาการถอดองคความรูเปนเครื่องมือที่จําเปนและฝกได
2) ตองสรางกรอบสําหรับการคนหา “คนหรือโครงการ” ที่ถอดได
3) ตองสราง “ชุดคําถาม” ใหไดคําตอบของตนแบบ โดยประกอบดวย
(1) แรงบันดาลใจหรือทัศนคติ...อะไรที่ทําไดอยางนี้
(2) เปลี่ยนแรงบันดาลใจมาเปนเปาหมายอะไร
(3) เปลี่ยนเปาหมายมาเปนวิธีการอะไร
(4) ผลที่เกิดขึ้นคืออะไร
4) ตองมีทีมรวมทํางานและตองเขาใจการเปน Facilitator
5) สําคัญที่สุด คือ การทําบอย ๆ ใหเปนทักษะ และมีการ Share เพื่อขยายผลองคความรูและนําไปใช
ประโยชน
สินจี้ผิง กลาวไววา...
“นักปราชญ คือ คนสามัญที่ลงมือทํา
คนสามัญ คือ นักปราชญที่ไมลงมือทํา”
เราจะเริ่มทําเมื่อไร “เดี๋ยว” หรือ “เดี๋ยวนี้” ถาเลือก “เดี๋ยวนี้” ก็รูสึกมองเห็นอนาคต แตถาเลือก “เดี๋ยว” ก็ไมรูวา
อนาคตคือเมื่อไร ?
ไพรัช หวังดี
23/11/60
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๑. ขั้นเตรียมการถอดบทเรียน
การถอดบทเรียน เปนอีกหนึ่งวิธีที่จะชวยใหการทํางานสงเสริมการเกษตรงายขึ้น จะงายยังไง จะงายแบบไหน
ขอเวลาไมนานนับจากนี้ ทําความเขาใจจากขั้นตอนที่เกี่ยวของดานลาง

เริ่ม !!!

คํ า ว า “ถอด” เป น การกระทํ า ในการเอาออก หรื อ ทํ า ให ห ลุ ด ออก เมื่ อ รวมกั บ คํ า ว า “บทเรี ย น”
ซึ่งหมายถึง คําสอนที่อยากใหเรียน ขอคิด หรือคติเตือนใจ ดั งนั้ นเมื่อรวมกันแล ว “ถอดบทเรียน” สรุปได วา
การทําให คําสอน ขอคิ ด คติเตือนใจ วิธีการทํางาน เคล็ดลั บความสําเร็จที่ อยากไดห ลุด ออกมา แลวเราจะทํ า
อยางไร จะทํากับใคร แลวประเด็นสุดทายจะทําไปทําไม ??
ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทําใหวิธีการทํางานของนักสงเสริมการเกษตรยอมมีการปรับเปลี่ยน ทั้งการเขาถึง
แหลงความรู การเขาถึงชุมชน เปนนักสงเสริมการเกษตรตอง “Smart และ Strong” ดังนั้น การคนหาวิธีการที่ดี
ในการทํางานจากนักสงเสริมการเกษตรรุนพี่จะเปน “ทางลัด” ใหการทํางานสงเสริมการเกษตรสะดวกและงายขึ้น
“การถอดบทเรียน” ก็เปรียบเสมือน “ทางลัด” ในการ “เรียนรู” ของนักสงเสริมการเกษตรที่จะสามารถนําเอา
องคความรู วิธีการของ “คนตนแบบ” มาใชใหเกิดประโยชน เพื่อการพัฒ นาตัวเอง พัฒนางาน และคืนสิ่งดี ๆ
ใหกับสังคม

การบินไปแตะขอบฟาเริ่มตนที่ ”แรงบันดาลใจ”

แรงบันดาลใจ (Inspiration) นักสงเสริมการเกษตรทํางานตองมีแรงในการขับเคลื่อน ซึ่งแรงขับเคลื่อนมี
อิทธิพลตอการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งที่สงผลตอตนเอง ตองาน และตอสังคม ทุกอยางที่เราทําอยูบนพื้นฐานของความ
สนุก สนุกจากการทํางานทําใหเปนเรื่องปกติที่สามารถทําไดทุกวัน แคเพียงเริ่มจากตัวเราสรางบรรยากาศรอบ ๆ
ตัวใหมีความสุข แลวที่สําคัญใหเริ่มจากสิ่งที่งาย ๆ สิ่งที่เราสนใจแลวคอย ๆ ขยายวงกวางออกไป มีคนเคยบอกวา
การทํางานใหสนุก เราตองทํางานใหเหมือนเลน ไมสรางแรงกดดันใหตัวเอง ใหคิดวาการถอดบทเรียนคือ
“การคนหาบทเรียนดี ๆ เพื่อนํามาปรับใชในการทํางานเปนหนทางหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงการกระทํา และ
วิธีคิด เพื่อสรางคุณคาตอตนเอง งาน และองคกร”

ไปคนเดียวมันเหงา หา “เพื่อนรวมทาง” ดีกวา
เพื่อนรวมทางหรือทีม เปนสวนประกอบสําคัญของการทํางาน ทีมดีและเขาใจจะพาเราไปไดไกล การหา
ทีมตองหาคนที่เขาใจ ยอมรับซึ่งกันและกัน มุงมั่นไปพรอมๆ กัน ในการถอดบทเรียนควรหาเพื่อนรวมทีมประมาณ
2 -3 คน เพื่อจะไดชวยกันทําหนาที่ตาง ๆ ในการถอดบทเรียนมีหนาที่ตาง ๆ ใหคิดเสมอวา
“ทุกหนาที่มีความสําคัญ ขาดคนใดคนหนึ่งไปไมได”

๔

“เปาหมาย” มีไวพุงชน
นั กส งเสริมการเกษตร มี ที่มาหลากหลาย มีพื้น ฐาน วิธีคิดที่ แตกต างกัน ดังนั้น การสรางความเขาใจ
ร ว มกั น ย อ มเป น สิ่ ง สํ าคั ญ จึ งจํ าเป น ต อ งมี ก ารปรั บ ทั ศ นคติ ให ม องเป าหมายเดี ย วกั น “การถอดบทเรี ย น”
ก็เชนกันจะตองสรางเปาหมายรวมกันวา “เราจะถอดบทเรียนถอดไปทําไม ถอดจากใคร ถอดแลวเอาไปใชอะไร
แลวจะไดความรูอะไรที่จะนําไปใชได”เมื่อกําหนดเปาหมายรวมกันไดแลว หลังจากนั้นก็หาตนแบบที่จะถอด
บทเรียนกันเลย !!!!!!

คนหา “คนตนแบบ” ไอดอลในดวงใจ
“คนตนแบบ” หรือ Idol ตองเปนบุ คคลที่เราชื่นชอบ ที่มีจุดสนใจที่โดดเดนนาสนใจ ทั้งวิธีการคิด การ
กระทํ า การดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ ส ามารถนํ า มาเป น ต น แบบได เริ่ ม จากความนิ ย มชมชอบ หรื อ จุ ด เด น ที่ เราสนใจ
เพื่อหาขอเดนของตนแบบ ศึกษาขอมูลเบื้องตนของตนแบบเพื่อทําความเขาใจกอนจะลงสนามจริง !!!!!!!!!!

“เจาะใหลึก” สุดใจ
ใหเริ่มจากจุดเริ่มตนไปหาจุดที่ประสบความสําเร็จ ขอดี จุดเดน หรือเริ่มจากจุดที่ประสบความสําเร็จ ขอดี
จุดเดนไปหาจุดเริ่มตน หาความเปนตัวตนของตนแบบใหเจอ

๕

๒. การจัดเวทีถอดบทเรียน
การจั ด เวที ถ อดบทเรี ย นให ป ระสบความสํ า เร็ จ บรรลุ ต ามเป า หมายที่ กํ า หนด ทํ า ให ที ม งาน
และผูถูกถอดบทเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูจากการถอดบทเรียน มีประเด็นที่ตองใหความสําคัญ คือ

บรรยากาศที่ดี มีชัยไปกวาครึ่ง
พูดคุยกันเปนกลุม เล็ก ๆ
ทลายความหวาดระแวง

ทําใหเนียนเปนธรรมชาติ

เทคนิคการสรางบรรยากาศ
สรางมิตรภาพ

สรางความไววางใจ
ใชภาษาชาวบาน

คําถามคือจุดเริ่มตนของการหาความรู

การตั้งคําถามในการถอดบทเรียนเพื่อใหไดความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) ที่เกิดจากการปฏิบัติ
ของคนตนแบบ สามารถใชแนวทางการกําหนดชุดคําถาม 4 ชุด คือ
คําถามชุดที่ 1 แรงบันดาลใจหรือทัศนคติอะไรที่ทําไดอยางนี้
คําถามชุดที่ 2 เปลี่ยนแรงบันดาลใจมาเปนเปาหมายอะไร
คําถามชุดที่ 3 เปลี่ยนเปาหมายเปนวิธีการอะไร
คําถามชุดที่ 4 ผลที่เกิดขึ้นคืออะไร

DO
•
•
•
•
•

ถามใหตรงประเด็น
ถามอยางมั่นใจ
ใชภาษาชัดเจน กะทัดรัด
เตรียมคําถามลวงหนา
ถามกระตุน

DON’T
• ถามสอดแทรก ไมถูกกาลเทศะ
• มุงแตจะเอาคําตอบอยางเดียว
• ถามลองภูมิ
• ถามวกวน
• ถามบีบคั้น

๖

๗

๓. การบันทึกบทเรียนเปนเรื่องเลาเราพลัง
เทคนิคการบันทึกบทเรียน ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ
1. การเตรียมตัวกอนบันทึกบทเรียน
เปนขั้นตอนที่ผูจดบันทึกควรเตรียมความพรอมกอนบันทึกบทเรียน ใน 4 ประเด็น คือ
• ศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะถอดบทเรียน
• ศึกษารายละเอียดการถอดบทเรียนเกี่ยวกับกรอบแนวคิด ขั้นตอนการถอดบทเรียน และประเด็น
คําถามที่ใชในการถอดบทเรียน
• จัดเตรียมอุปกรณในการบันทึกการถอดบทเรียน
• เตรียมความพรอมทางดานรางกายและจิตใจ
2. การบันทึกขอมูลการถอดบทเรียน ขอมูลที่ตองจดบันทึกระหวางการถอดบทเรียน คือ
• ขอมูลขั้นตอนและวิธีการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน
• ขอมูลการเลาเรื่อง การวิเคราะห และการอภิปรายของผูรวมถอดบทเรียน
• ขอมูลบรรยากาศระหวางการถอดบทเรียน
๓. การสกัดขุมความรู
• เนื้อเรื่องยอ (กรณีตัวอยางประสบการณความสําเร็จ)
ใหเขียนเลาเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง จากการทํางานวา มีปญหาอะไร ใชวิธีใดแกปญหา ผลที่
เกิดขึ้นเปนอยางไร มีความรูสึกอยางไร และไดเรียนรูอะไรจากการแกปญหานั้น
• ขุมความรู (knowledge Assets) คือ ปจจัยที่ทําใหการทํางานนั้นประสบความสําเร็จ
ใหเขียนวิธีแกปญหาตามขั้นตอนที่ไดฟงจากเรื่องเลา โดยเขียนเรียงลําดับขั้นตอนนั้นเปนขอๆ
เขียนใหไดจํานวนขอมากที่สุด เทาที่จะจับประเด็นได
• แกนความรู (Core Competence) คือ สมรรถนะหลักที่ทําใหการทํางานประสบความสําเร็จ
ซึ่งสรุปมาจากขุมความรู
เขียนสรุปวิธีการแกปญหา โดยยุบรวมขุมความรูขอที่คลายกัน ใหรวมอยูในขอเดียวกัน แลวใช
ภาษาเขียนใหครอบคลุมเนื้อหาของทุกขอ ที่นํามายุบรวมกัน เรียกวา สมรรถนะหลัก โดยเขียนเปน
ขอความสั้นๆ งายๆ เชน ผูกเปนคําคลองจอง หรือใชอักษรคํายอ หรือแบบอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
• กลยุทธที่ใชในการแกปญหา (Tactics)
ใหตั้งชื่อกลยุทธที่ใชในการทํางานแลวประสบความสําเร็จ อาจจะตั้งชื่อกลยุทธ โดยอางอิงกับ
สุภาษิตคําพังเพยของไทย เชน “น้ําเย็นปลาตาย” หรือคิดชื่อกลยุทธขึ้นเองก็ได ตามที่เห็นวาเหมาะสม

๘

• กฎระเบียบ/แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการทํางาน (Theory)
ใหศึกษาคนควาจากแหลงความรูตาง ๆ เชน เอกสารตํารา Internet หรือตัวบุคคล เพื่อ
ตรวจสอบวา วิธีการทํางานในเรื่องเลา มีความสอดคลอง หรือตรงกับแนวคิดทฤษฎีใด แลวนําชื่อทฤษฎี
และเนื้อหาสาระสําคัญของทฤษฎีนั้นมาเชียนสรุปโดยยอ
๔. การสรุปบทเรียน เปนการสรุปความรูที่เปนรูปธรรมที่ไดจากกระบวนการทํางาน ซึ่งมีกรอบการ
สังเคราะหความรู ซึ่งตองสังเคราะหใหเห็นประเด็นสําคัญ คือ
• ฐานความคิดความเชื่อ
• กระบวนการทํางาน
• เทคนิควิธีการ กลยุทธตางๆ
• ความสําเร็จที่เกิดขึ้น
• ปจจัยเงื่อนไขที่ทําใหเกิดผลสําเร็จ

เทคนิคการเขียนเรื่องเลาเราพลัง จากการถอดบทเรียนเกษตรกรตนแบบ
การเขียนเรื่องเลาเราพลังเพื่อสรางแรงบันดาลใจ “เปนงานเขียนที่ไดทั้งความรูและความรูสึก”
จุดเริ่มตนความคิดในการเขียน คือ เรื่องราวนั้นสามารถสรางคุณคาใหกับคนอานไดอยางไรบาง เมื่อผูอานอาน
จบแลว สามารถบอกไดทันทีวาเขาไดอะไรจากเรื่องนี้
เคล็ดลับการเขียนเรื่องเลาเราพลัง
1. หาจุดเดนเพียง 1 ประเด็น เปนประเด็นที่อยูในความสนใจของผูเกี่ยวของ ทั้งเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร และเกษตรกรตนแบบ
2. สรางสรรค
3. มีทัศนคติเชิงบวก
4. มีเรื่องอารมณความรูสึกมาเกี่ยวของ
5. มีขอมูลรูจริงจากประสบการณจริงในการพูดคุยกับบุคคลตนเรื่อง
6. ลงมือเขียนทันทีหลังจากการถอดบทเรียนเสร็จ
7. แบงบทบาทหนาที่ในการเขียนตามความถนัด
องคประกอบในการเขียนเรื่องเลาเราพลัง
1. สาระความรู ที่เกิดจากประสบการณการทํางานของผูปฏิบัติงานเรื่องนั้น ๆ เปนหัวใจหลักสาระสําคัญ
ประกอบดวย ใครทําอะไร ที่ไหน อยางไร ดวยวิธีการใด ปจจัยความสําเร็จ ปญหาอุปสรรค เงื่อนไขอะไรที่ทําให
สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นได
2. สีสันบรรยากาศ เปนสวนเติมใหงานเขียนนาอาน คลายการเลาเรื่องที่มีชีวิตชีวา อานสนุก

๙

๔. การคืนขอมูลการถอดบทเรียนและการนําขอมูลไปใชประโยชน
การคืนขอมูลการถอดบทเรียน
ทําไมตองคืนขอมูลใหผูถูกถอดบทเรียน? เพื่อทวนสอบความถูกตองของขอมูล
หลังจากเขียน “เรื่องเลาเราพลัง” ออกมาเปนรางที่คิดวาสมบูรณที่สุดแลว นําเนื้อหาทั้งหมดกลับไปคืน
ใหกับผูรูที่เราไปถอดองคความรูจากเขามา การคืนขอมูลนี้อาจจะใชวิธีจัดเปนเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเล็ก ๆ โดย
มีผูถอดองคความรูเปนผูนําเสนอเนื้อหาตามเรื่องเลาที่ไดรางแลว และมีผูรูเปนผูใหความเห็น และขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม เมื่อไดเนื้อหาเพิ่มเติมจึงนําราง “เรื่องเลาเราพลัง” มาปรับแกเปนฉบับสมบูรณ การทําเชนนี้จะชวยให
มั่นใจไดวา“เรื่องเลาเราพลัง” ที่เราจะนําไปเผยแพรสูสาธารณะตอไปนั้น ถูกตองไมผิดเพี้ยนไปจากของจริง

การนําขอมูลไปใชประโยชน
เรื่องราวไมไดจบลงที่ “รายงาน”
เมื่อถอดบทเรียนแลวควรนําไปเผยแพรและนําไปใชพัฒนางานไปเรื่อย ๆ ดังนี้
1. การเผยแพร ถอดบทเรียน แลวตองนําไปใช นอกจากสงรายงานผลแลว นําบทเรียนที่ไดไปใชเพื่ อ
พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมถึงการขยายผลสูสาธารณะเพื่อใหผูสนใจสามารถ
นําไปประยุกตใชซึ่งมีการสื่อสารไดหลายรูปแบบ เชน แผนพับ หนังสือ วีซีดี นิทรรศการ ชารทเพื่อการนําเสนอ
หรือสื่อต าง ๆ ทางอิ น เตอรเน็ ต เช น Line Facebook เปน ตน สว นจะใชสื่อชนิดใดตองคํานึงถึงวัตถุป ระสงค
กลุมเปาหมายที่ตองการนําบทเรียนออกไปสื่อสารและเลือกชนิดของสื่อใหเหมาะสม
2. การพัฒนางาน บทเรียนที่ถอดไดควรนําไปใชพัฒนางาน โดยสรุปใหเห็นอยางนอย 2 ประเด็น คือ
2.1 อะไรคือสิ่งที่ดีอยูแลวและควรทําตอไปเพื่อกลับไปวางแผนพัฒนา ลงมือทํา แลวตามดวย
การวิจัยใหกาวหนาตอเนื่องเปน D&R (Development & Research)
2.2 อะไรคือสิ่งที่ยังบกพรองเปนจุดออน และควรจะปรับปรุงอยางไร มีความรูพอที่จะปรับปรุง
หรือไม ถาไม ควรทําวิจัยเพื่อหาแนวทางปรับปรุงเปนการวิจัยแลวพัฒนาแบบ R&D (Research & Development)
ทั้งนี้ D&R และ R&D ควรเปนการวิจัยแบบ PAR (Participatory Action Research) ที่เนนกระบวนการ
เรียนรูของผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมด

๑๐

ภาคผนวก

๑๑

ภาคผนวกที่ ๑
ตัวอยางชุดคําถามสําหรับการถอดบทเรียนเกษตรกรตนแบบและเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
ชุดคําถาม
เปาหมาย
แรงบันดาลใจหรือ
ทัศนคติ อะไรที่ทําได
อยางนี้

ประเด็นคําถาม
เกษตรกรตนแบบ
- องคความรูเดนที่ทําให
ประสบความสําเร็จในการ

ทําการเกษตร
- แรงบันดาลใจในการ
ทํางาน ศพก. มีอะไรบาง

เปลี่ยนแรงบันดาลใจ - ความเปนมาของการใช
มาเปนเปาหมายอะไร เทคโนโลยี/นวัตกรรม
- เปาหมายในการนําองค
ความรู/นวัตกรรม มาใช คือ
อะไร
เปลี่ยนเปาหมายเปน - นําองคความรู/นวัตกรรม
วิธีการอะไร
มาใชในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
อยางไร
- มีฐานเรียนรู/แปลงเรียนรู
เรื่องอะไรบาง
- การบริหารจัดการกลุม
การบริหารจัดการการผลิต
และการตลาดทําอยางไร
- ปจจัยความสําเร็จในการ
นําองคความรู/นวัตกรรมมา
ใชมีอะไรบาง
- ปญหาอุปสรรค และการ
แกไขปญหา
ผลที่เกิดขึ้นคืออะไร

- เมื่อนําเทคโนโลยีมาใชทําให
เกิดผลอยางไร แตกตางจากกอน
นําเทคโนโลยีมาใชหรือไม
อยางไร
- การขยายผลไปสูเกษตรกร
เปาหมาย มีเทคนิค/วิธีการขยาย
ผลอยางไรเพื่อใหเกษตรกร
นําความรูไปใช

ประเด็นคําถาม
เจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร
- เทคนิค/วิธีการทํางาน
ขับเคลื่อน ศพก.ใหประสบ
ความสําเร็จ

ประเด็นคําถาม

ประเด็นคําถาม

บทบาทของศพก.และ เกษตรกรที่เขาอบรม
การเชื่อมโยงเครือขาย
ใน ศพก.
วิธีการในการเชื่อมโยงและ องคความรูที่เกษตรกร
ขับเคลื่อนเครือขาย
นําไปใช และผลที่
เกิดขึ้น

- หลักคิด คติในการทํางาน
หรือแรงบันดาลใจอะไร
เพื่อทําให ศพก. ประสบ
ความสําเร็จ
- การวางแผน/กลยุทธในการ
ทํางาน ศพก. ใหประสบ
ความสําเร็จทําอยางไร

- หลักคิด คติในการทํางาน
เพื่อเชื่อมโยง ศพก. และ
เครือขายใหประสบ
ความสําเร็จ มีอะไรบาง
- การวางแผน/กลยุทธใน
การเชื่อมโยงและขับเคลื่อน
เครือขาย ศพก. ใหประสบ
ความสําเร็จทําอยางไร

- แรงบันดาลใจในการลง
มือทําจากการไดไป
เรียนรูกับ ศพก.
คืออะไร
- มีแผนการเพื่อนํา
ความรูที่ไดรับมา
พัฒนาการเกษตรในดาน
ใดบาง

- การแปลงนโยบายสูการ
ปฏิบัติ ทําอยางไร
- เทคนิคการประสานงานกับ
หนวยงานตาง ๆ ทําอยางไร
- การบูรณาการงบประมาณ
ทําอยางไร
- การมอบหมายงานทํา
อยางไร
- ลักษณะเดนที่ทําใหการ
ทํางาน ศพก. ประสบ
ความสําเร็จ คืออะไร
- การถายทอดงานหรือการสง
ตองานใหผูรับผิดชอบที่มาใหม
- การแกไขปญหาเฉพาะหนา
- เวลาทอหรือเจออุปสรรค
กาวขามอยางไร
- ผลงานเดนที่ภาคภูมิใจ
ในการทําให ศพก.ประสบ
ความสําเร็จ คืออะไร

- การกําหนดกรอบหนาที่
ของประธานทําอยางไร
- การกําหนดเปาหมายและ
วางแผนแนวทางการทํางาน
รวมกันทําอยางไร
- การบริหารจัดการ
เครือขาย (เฉพาะดาน) เพื่อ
ใหบริการกับพื้นที่และ
เกษตรกรอยางไร
- มีการเชื่อมโยงการบริหาร
จัดการเครือขายตลอด
หวงโซอุปทานหรือไม
อยางไร

- รูไดอยางไรวา ศพก.
เปนแหลงเรียนรู (ทําไม
ถึงมาเรียนรูที่ ศพก.)
- เรื่องที่ไดเรียนรู
- ตรงกับความตองการ
หรือไม ถาไมตรง เรื่องที่
ทานตองการเรียนรูคือ
เรื่องอะไร
- นําองคความรูเรื่อง
อะไรบางไปใช หรือ
นําไปปรับใช (เหตุผล
ปจจัยที่ทําใหเอาไปใช)
- ความคิดเห็นตอ ศพก. /
ฐานเรียนรู/หลักสูตร

- ผลที่เกิดขึ้นจากการ
เชื่อมโยง ศพก. และ
เครือขายคืออะไร ตางจาก
กอนหนาที่ยังไมมีการ
เชื่อมโยงเครือขายหรือไม
อยางไร

- เมื่อนําองคความรูไปใช
แลวไดผลหรือไม
อยางไร / การติดตาม
ของ ศพก. / ตัวชี้วัด
- ความพึงพอใจ (มาก นอย)

๑๒

ภาคผนวกที่ ๒
รูปแบบการเขียนเรื่องเลาเราพลังจากการถอดบทเรียนเกษตรกรตนแบบ
ชื่อเรื่อง

การนําเสนอตองขึ้นตนใหเห็นถึงความสําคัญขององคความรูที่ทําวามีความสําคัญตอเรา ตอเกษตรกร/
ชุมชน ตอองคกร และประเทศชาติอยางไร
1. ชื่อผูเลา ………………………………….........……………………………...........................................................................
2. ชื่อเรื่อง ............................................................................................................................................................
3. เปนการดําเนินการเกี่ยวกับ .............................................................................................................................
4. เหตุการณนี้เกิดขึ้นเมื่อ ....................................................................................................................................
5. สถานที่.............................................................................................................................................................
6. วันที่จดบันทึกเรื่องเลา ....................................................................................................................................
7. เขียนเลาความเปนมาของเหตุการณนั้น มีความเปนมาอยางไร มีแรงบันดาลใจอะไร ในการดําเนินการเรื่องนี้ ?
..............................................................................................................................................................................
8. ทานไดใชความรู ทักษะ หรือพฤติกรรมอะไร และทําอยางไร จึงทําใหเหตุการณขางตนประสบความสําเร็จ ?
..............................................................................................................................................................................
9. ผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณในขอ 7 และ 8 ไดผลเปนอยางไร ?
..............................................................................................................................................................................
10. กลยุทธในการทํางานใหประสบความสําเร็จคืออะไร ?
..............................................................................................................................................................................
11. ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จมีอะไรบาง ?
..............................................................................................................................................................................
12. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข ?
..............................................................................................................................................................................
13. บทสรุปหรือสาระสําคัญที่ไดจากเรื่องเลานี้คืออะไร ?
..............................................................................................................................................................................
14. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของในการดําเนินการเรื่องนี้ ?
..............................................................................................................................................................................

๑๓

ภาคผนวกที่ ๓
รูปแบบการเขียนรายงานการถอดบทเรียนจากเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
1. ความเปนมาของโครงการ/กิจกรรมที่จะถอดบทเรียน
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงคของการถอดบทเรียน
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3. การเตรียมการถอดบทเรียน เปนการเลารายละเอียดของขั้นตอนตางๆ ไดแก
- วิธีการ ........................................................................................................................................
- ทีมงาน ........................................................................................................................................
- บทบาทหนาที่...............................................................................................................................
- ประเด็นคําถามในการถอดบทเรียน .............................................................................................
- เทคนิคการถอดบทเรียน
..............................................................................................................
- กลุมเปาหมายที่รวมถอดบทเรียน ................................................................................................
- แผนการถอดบทเรียน ..................................................................................................................
4. เนื้อเรื่องการดําเนินการถอดบทเรียน เปนการเลารายละเอียดในหัวขอตอไปนี้
- เลาความเปนมาของเหตุการณนั้น มีความเปนมาอยางไร มีแรงบันดาลใจอะไร ในการ
ดําเนินการเรื่องนี้ ?....................................................................................................................................................
- ประสบการณจากวิธีการปฏิบัติงานจริงของเจาหนาที่ ใชทักษะ กลยุทธอะไรบางในการทํางาน
ใหประสบความสําเร็จ ? .........................................................................................................................................
- วิธีการปฏิบัติงานที่กําหนดในแผนปฏิบัติงานมีอะไรบาง?
..............................................................................................................................................................................
- เปรียบเทียบความแตกตางระหวางการปฏิบัติงานจริงกับในแผนปฏิบัติงานมีอะไรบาง?
..............................................................................................................................................................................
- สิ่งที่ทําไดเปนอยางดีจากการปฏิบัติงาน ทั้งที่คาดหวัง และที่เกินความคาดหวัง มีอะไรบาง?
..............................................................................................................................................................................
- ขอเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานตอไปใหดีขึ้นมีอะไรบาง?
..............................................................................................................................................................................

๑๔

ภาคผนวกที่ ๓ (ตอ)

- ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จมีอะไรบาง ?
..............................................................................................................................................................................
- ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานมีอะไรบาง?
..............................................................................................................................................................................
- ขอเสนอแนะวิธีการปองกันไมใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานมีอะไรบาง?
..............................................................................................................................................................................
- ขอเสนอแนะในสิ่งที่ควรทําเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานที่ผานมามีอะไรบาง ?
..............................................................................................................................................................................
- ประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานที่ผานมาเปนอยางไรบาง ?
..............................................................................................................................................................................
- หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของในการดําเนินการเรื่องนี้มีอะไรบาง ?
..............................................................................................................................................................................
5. ขั้นการนําบทเรียนไปใชประโยชน มีการดําเนินการอยางไร
ขั้นตอนนี้เปนการนําบทเรียนที่เรียนรูจากการปฏิบัติงานไปใชเพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

๑๕

ภาคผนวกที่ ๔
ตัวอยางการถอดบทเรียน เรื่องที่ ๑
การเพิ่มผลผลิตขาวโดยการปลูกผักกระเฉดเปนปุยพืชสด
คุณ ป ญ ญา แกวทอง เกษตรกรเจาของศูน ยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิตสิน คาเกษตรอําเภอ
กระแสสินธุ จังหวัดสงขลา เริ่มอาชีพการทํานาสืบทอดจากครอบครัว โดยทําไปตามความรูและภูมิปญญาเดิมที่
ถายทอดตอ ๆ กันมา ไมไดศึกษาหาความรูใหมๆ มาปรับปรุงวิธีการที่ทําอยู ทําใหวิถีการทํานาไมไดรับการพัฒนา
ทําใหไมไดผ ลตามความตองการ คุ ณ ปญ ญาเกิดความคิ ดวาหากยังทํานาในรูป แบบเดิม ก็คงตองไดผลผลิตใน
แบบเดิมๆ และไมสามารถยึดเปนอาชีพหลักได จึงเริ่มปรับวิธีคิด และหาความรูใหมๆ โดยศึกษาแนวทางและนํามา
ทดลองในไรนา มีการปรับเปลี่ยนอยูเรื่อยๆ จนสามารถพัฒนาวิธีการทํานาจนบรรลุผลสําเร็จไดตามเปาหมายใน
ระดับหนึ่ง ซึ่งเทคนิคในการทํานา เทคนิคหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการสังเกต และนํามาทดลองจริงในนาของคุณปญญา ก็
คือ “การปรับปรุงดินโดยการปลูกผักกระเฉดเปนปุยพืชสด” องคความรูนี้เกิดจากการสังเกตเหตุการณรอบตัว
เนื่องจากพื้นที่ตําบลเชิงแส อําเภอกระแสสินธุ เปนพื้นที่ลุมทําใหมีน้ําทวมขังในพื้นที่นาเปนประจําทุกป ระหวาง
เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ในระหวางที่น้ําทวมจะมีผักกระเฉดเจริญเติบโตในพื้นที่นา เมื่อทําการปลูกขาวตาม
ฤดูกาลปกติในปถัดไปไดสังเกตเห็นวาบริเวณนาขาวที่มีผักกระเฉดขึ้นนั้น ขาวจะเจริญเติบโตไดดีและใหผลผลิตที่
สูงกวาบริเวณอื่น เมื่อขุดดินบริเวณนั้นตรวจดู พบวา ดินมีลักษณะสีดําปนไปดวยเศษตะกอน มีอินทรียวัตถุสูง
เมื่อทําการศึกษาขอมูลเพิ่มเติม พบวาผักกระเฉดมีระบบรากที่เกิดตามขอที่ทอดไปในน้ําเรียกวา “หนวด”
ซึ่งจะขัดขวางการไหลของน้ํา ทําใหเกิดการตกตะกอนของอินทรียวัตถุที่ไหลมากับน้ํา ประกอบกับระหวางขอลําตน
มีปอดเปนฟองสีขาวหุมลําตน เรียกวา “นม” ซึ่งจะชวยพยุงใหผักกระเฉดลอยน้ําไดและชวยดึงไนโตรเจนจาก
อากาศไปเลี้ยงยอด ทําใหบริเวณที่มีผักกระเฉดเจริญเติบโตจะมีตะกอนของอินทรียวัตถุสะสมอยูเปนจํานวนมาก
จากนั้นไดตัดสินใจทดลองปรับปรุงดิน โดยหาผักกระเฉดมาปลูกใหทั่วแปลงและพักการทํานาไว 2 ป แลว
จึงกลับมาทํานาตามปกติ โดยมีขั้นตอนการปลูกผักกระเฉด ดังนี้
1. ในสภาพนาที่มีน้ําทวมขัง ใหตัดผักกระเฉดเปนแผน แลวนําไปปลูกโดยการปลอยไวในน้ํา
2. เอาไมปกกันไมไดผักกระเฉดลอยไปกับน้ํา โดยทําอยางนี้ใหกระจายทั้งแปลงนา
3. พักการทํานาไว 2 ฤดูกาล เพื่อใหผักกระเฉดเจริญเติบโตเต็มแปลงและเพื่อเปนการสะสม
ตะกอนของอินทรียวัตถุ
4. เมื่อครบ 2 ป จึงไถเตรียมดินแลวปลูกขาวตามปกติ
หลั ง จากปรั บ ปรุ ง ดิ น ด ว ยผั ก กระเฉดแล ว พบว า ข า วงอกงามอุ ด มสมบู ร ณ ดี โครงสร า งดิ น ดี ขึ้ น
ใชปุยปริมาณนอยลงจากปกติ และยังพบวาระบบนิเวศนในแปลงนามีความอุดมสมบูรณมากขึ้น โดยพบไสเดือน
และแมลงเล็ก ๆ ที่อาศัยอยูในดินหลายชนิด เมื่อนําตัวอยางดินไปวิเคราะหที่สํานักงานเกษตรอําเภอกระแสสินธุ
ผลการตรวจวิเคราะห ตัวอย างดิน พบวามี ไนโตรเจนสูง ซึ่งสามารถลดการใชปุยเคมี แตผลผลิตที่ไดมีป ริมาณ
มากกวานาขาวที่ไมไดปลูกผักกระเฉดปรับปรุงดิน

๑๖

การปรับปรุงสภาพดินโดยการปลูกผักกระเฉดของคุณปญญา แกวทอง เกิดจากความขยัน ชางสังเกต ใสใจ
ที่จะเรียนรู นํามาสูการทดสอบในแปลงนาของตนเอง พรอมทั้งมีการศึกษาขอมูลทางวิชาการมารองรับแนวคิด
จนประสบความสําเร็จสามารถลดตนทุนการใชปุยเคมี และสามารถปรับปรุงโครงสรางดินจนกลับคืนสูความสมดุล
ของระบบนิเวศนในนา แมจะใชเวลาถึง 2 ป แตสิ่งที่ไดรับก็มีความคุมคากับเวลาที่ตองใช
การสรุปความรูที่ไดรับจากบทเรียน
• ขุมความรู (knowledge Assets) คือ ปจจัยที่ทําใหการทํางานนั้นประสบความสําเร็จ
๑. ชางสังเกต บริเวณนาขาวที่มีผักกระเฉดขึ้น ขาวจะเจริญเติบโตไดดีและใหผลผลิตสูงกวา
บริเวณอื่น
๒. คนควา หาความรูใหมๆ จากผูรู จากสื่อตาง ๆ เพื่อพัฒนาวิธีการทํานาจนบรรลุผลสําเร็จได
๓. ทดลอง ปรับปรุงดินโดยการปลูกผักกระเฉดเปนปุยพืชสดในไรนา
๔. พิสูจนทราบ โดยนําตัวอยางดินไปวิเคราะหพบวามีไนโตรเจนสูง
๕. นําไปใช ปรับปรุงดินดวยผักกระเฉด
• แกนความรู (Core Competence) คือ สมรรถนะหลักที่ทําใหการทํางานประสบความสําเร็จ
ซึ่งสรุปมาจากขุมความรู
๑. สังเกต
๒. คนควา
๓. ทดลอง พิสูจนทราบ
๔. นําไปใช
• กลยุทธที่ใชในการแกปญหา (Tactics)
ชางสังเกต คนควาหาความรูอยูเสมอ และพัฒนาการทํานาอยางตอเนื่อง ไมหยุดอยูกับที่
• แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการทํางาน (Theory)
การวิจัย หมายถึง กระบวนการคนควาหาความรูอยางมีระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย
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ตัวอยางการถอดบทเรียน เรือ่ งที่ ๒
กรณีตัวอยาง Smart Farmer ตนแบบ “มะนาวบนตอมะขวิดพาชีวิตสูความสําเร็จ”
นายพร อนุพันธ
เกษตรกรตนแบบสาขาเกษตรผสมผสาน
ที่อยู เลขที่ 37 หมู 10 ต.บางโฉลง
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทร 0-274-6510
จุดเริ่มตนอาชีพเกษตรกร
ลุงพร อนุพันธ เกษตรกรตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี เริ่มอาชีพเกษตรกรตั้งแตวัยหนุม จากการชวยพอ
แม ทํ านา เมื่ อ สามสิ บ กว าป ที่ แ ล ว เมื่ อ อายุ ถึ งเกณฑ ที่ ต อ งรั บ ใช ช าติ ลุ งพรก็ เข าไปเป น ทหารเกณฑ ในสั งกั ด
กองทัพอากาศ จนครบกําหนดการเปนทหาร ผูบังคับบัญชาอยากใหลุงพรรับราชการตอโดยเสนอที่จะติดยศให แต
ลุงพรปฏิเสธเพราะ “ใจรัก” ในอาชีพการเกษตร อยากจะกลับมาพัฒนาการเกษตรที่บานเกิดตอ เมื่อกลับมาลุงพร
ก็ริเริ่มการทํานาปรังเปนรายแรกในพื้นที่ตําบลบางโฉลง โดยไดไปเรียนรูที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งไดผลผลิต
ดีพอสมควรแตตอมาตองประสบปญหาเรื่องการขายขาว เพราะถูกพอคากดราคา และปญหาเรื่องฤดูกาลผลิต ทําใหลุง
พรตัดสินใจเปลี่ยนวิถีการเกษตรของตนเอง โดยลงทุนปรับที่นาใหเปนบอปลาจากเงินซึ่งไปกูมาจาก ธ.ก.ส.
ลุงพรเริ่มปลูกผัก ไมผลนานาชนิดบนคันบอ จากการไดเห็นสารคดีของในหลวงจากในโทรทัศนที่ทานทรง
ตรัสวา “ใหปลูกทุกอยางที่กิน” ในระยะเวลาไมนานตนไมของลุงพรก็เริ่มใหผล สามารถเก็บนําไปขายสรางรายได
ใหลุงพรอยางตอเนื่องโดยผลผลิตจากสวนของจะนําไปขายเองที่ตลาดปากน้ํา นอกจากลุงพรจะปลูกตนไมตามพระ
ราชดํารัสของในหลวงแลว ลุงพรยังมีการทํา “บัญชีครัวเรือน” ตามพระราชดํารัสของในหลวงดวย ลุงพรใชเวลา
ประมาณ 7 ปในการใชหนี้กวาเจ็ดแสนบาท ที่ไปกูมาจาก ธ.ก.ส. จนหมดแตการเลี้ยงปลามีตนทุนสูงและเริ่มมี
ปญหาน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมรอบ ๆ พื้นที่ จึงตองเลิกอาชีพเลี้ยงปลาไปในที่สุด
การเรียนรูจากการทดลอง
ดวยความที่เปนคนใฝรูทําใหลุงพรมีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานจากหลายแหง จนกระทั่งไดรูขอมูลเรื่อง
“การเสี ย บกิ่ ง” จึ งได ท ดลองนํ าเอามะนาวมาเสี ย บบนตอมะขวิ ด โดยการทดลองเป น การทดลองทํ ากั น ทั้ ง
ครอบครัว ซึ่งคนที่เสียบกิ่งติดเปนคนแรกกลับเปนภรรยาของลุงพร จากการทดลองและการสังเกตทําใหเริ่มสั่งสม
ประสบการณมาเรื่อย ๆ แตก็ยังมีปญหาเรื่องการเจริญเติบโตของตนตอที่ยังไมคอยดีเทาที่ควร ทําใหลุงพรตองคิด
หาเทคนิ คใหม ๆ ในการแก ป ญ หา โดยใช เวลากว าสิ บ ป ที่ จ ะแก ป ญ หานี้ ได ซึ่ งเทคนิ คดั งกล าว ลุ งพรเรีย กว า
“เทคนิคเสียบกิ่งแบบขาไก” โดยตองเริ่มจากการคัดเลือกกิ่งมะขวิดที่มีอายุ 1-2 ป และตองมีขนาดใหญกวากิ่ง
มะนาวที่จะเอามาเสียบ และการเสียบจะตองใหเปลือกกิ่งมะขวิดหุมกิ่งมะนาวใหหมด

๑๘

นอกจากเทคนิคการเสียบกิ่งที่ลุงพรไดคิดขึ้นมา ลุงพรยังมีวิธีการในการดูแลรักษาตนมะนาวโดยไมใช
สารเคมี ซึ่งเปน การผสมผสานความรูทางวิชาการที่ได รับ การอบรมกับภู มิปญญาทองถิ่นที่ ไดรับสืบ ทอดกันมา
เกิดเปนองคความรูที่สามารถนําไปใชไดจริง ลุงพรบอกวา “การที่จะปองกันและไลแมลงใหสําเร็จ เราตองเปลี่ยน
กลิ่นน้ําหมักสมุนไพรบอย ๆ เพราะถาใชกลิ่นเกาซ้ํา ๆ แมลงจะไมไป” สมุนไพรที่ลุงพรใชก็เปนสมุนไพรที่ปลูกเอง
และหาไดในทองถิ่น เชน สะเดา ขี้เหล็ก บอระเพ็ด เมื่อไดสมุนไพรก็นํามาสับและหมักรวมกัน สวนกลิ่นที่ใชเพิ่ม
ลงไป ก็จะใชยาฉุน เหลาขาวสลับกันและการใชสมุนไพรไลแมลงก็ตองเลือกสมุนไพรใหเหมาะสมดวย เชน หาก
ตองการกําจัดเพลี้ยแปง ก็ใชกระเทียมเพิ่มลงไปในน้ําหมักที่จะฉีดพน
ลุงพรสามารถสรางรายไดจากการปลูกมะนาวไดตอเนื่อง เพราะมีการวางแผนการผลิต ซึ่งลุงพรบอกวาจะ
ควบคุมมะนาวใหออกลูกในชวงตนปเพราะเปนชวงที่มะนาวมีราคาแพง โดยใชเทคนิคการควบคุมการเจริญเติบโต
ของตน ลุงพรจะใชยูเรียฉีดตนมะนาว โดยสังเกตวาใบมะนาวอยูในระยะเพสลาด เพื่อ ใหดอกและใบมะนาวรวง
เปนการพักตน และเริ่มใหปุยคอก ปุยหมัก กอนที่ตนมะนาวจะออกดอกประมาณ 1 เดือน เมื่อมะนาวเริ่มออก
ดอกในเดือนกันยายน ก็จะใสปุยสูตร 15-15-15 ในอัตราสวน 1 ชอนแกงตอตน ไปพรอมกับ การใสปุยคอก
จะทําใหสามารถเก็บมะนาวไดในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ
ในการปลูกมะนาว เกษตรกรมักจะประสบปญหาเรื่องโรคแมลง โดยเฉพาะโรคแคงเกอร แตลุงพรสามารถ
จัดการกับปญหานี้ไดไมยาก โดยการใช “กระเทียม” ลุงพรเลาใหฟงถึงเหตุผลในการใชกระเทียมชวยในการกําจัด
โรคแคงเกอรวา “สังเกตเห็นใบและลูกมะนาวเวลาที่เปนโรคแคงเกอรจะมีลักษณะคลายคนเปนกลากเกลื้อน และ
ในสมัยกอนเวลาที่คนเปนกลากเกลื้อนก็จะใชกระเทียมในการรักษา จึงนําทดลองนํากระเทียมมาใชรักษาโรคแคงเกอร
ในมะนาว” โดยการใชกระเทียมรักษาโรคแคงเกอรในมะนาวจะนํากระเทียมมาโขลกพอละเอียดแลวนําไปหมัก
ผสมกับน้ําหมักสมุนไพรไลแมลงที่มีอยูแลว เมื่อสํารวจพบวามะนาวเริ่มเปนโรคแคงเกอรใหนําน้ําหมักกระเทียมฉีด
พนที่ตน ชวงเขาและเย็น

บทเรียนของความสําเร็จ
จากความสําเร็จในอาชีพของเกษตรกร ลุงพรบอกวาหลักคิดสําคัญคือ “หากจะทําอะไรก็ตองทําใหจริงจัง
อยายอทอ ตองทําอยางตอเนื่องเพราะทําครั้งเดียวมันไมเห็นผล”
หัวใจสําคัญอีกประการในการทําการเกษตรของลุงพร คือ การทดลองปฏิบัติจริงโดยนําความรูที่ไดรับจาก
การไปอบรมหรือไดพบเห็น มาปรับ ทดลอง เพิ่มเติมในสวนของภูมิปญญาที่ตนเองมี เกิดเปนองคความรูที่
สอดคลองกับบริบทและสภาพแวดลอมของพื้นที่
ลุงพรไดฝากขอคิดทิ้งทายใหแกเกษตรกร “เกษตรกรตองมานะอดทน อยายอทอตอปญหา ใหทดลองนํา
ความรูมาปรับประยุกตใชแกปญหาของตนเองแลวก็จะประสบความสําเร็จในที่สุด”
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การสรุปความรูที่ไดรับจากบทเรียน
• ขุมความรู (knowledge Assets) คือ ปจจัยที่ทําใหการทํางานนั้นประสบความสําเร็จ
๑. เขารับการอบรม จากหนวยงานตางๆ เชน สถาบันอุดมศึกษา
๒. ทดลองปฏิบัติจริง โดยนําความรูที่ไดรับจากการไปอบรมมาปรับใหเหมาะสมกับบริบท
๓. ศึกษาดูงาน จากแหลงตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการประกอบอาชีพ เชน การเสียบกิ่ง
มะนาวบนตอมะขวิด
๔. การผสมผสานความรูทางวิชาการที่ไดรับการอบรมกับภูมิปญญาทองถิ่น เชน การปองกัน
และไลแมลงตองเปลี่ยนกลิ่นน้ําหมักสมุนไพรบอย ๆ เพราะถาใชกลิ่นเกาซ้ํา ๆ แมลงจะไมไป
๕. การวางแผนการผลิตมะนาว ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดโดยควบคุมใหติดผล
ในชวงตนป ซึ่งมะนาวมีราคาแพง
๖. อดทน จริงจังทําอยางตอเนื่อง
• แกนความรู (Core Competence) คือ สมรรถนะหลักที่ทําใหการทํางานประสบความสําเร็จ
ซึ่งสรุปมาจากขุมความรู
๑. เขารับการอบรม
๒. ทดลองปฏิบัติจริง
๓. ศึกษาดูงาน
๔. การผสมผสานความรูทางวิชาการที่ไดรับการอบรมกับภูมิปญญาทองถิ่น
๕. การวางแผน
• กลยุทธที่ใชในการแกปญหา (Tactics)
อดทน จริงจังทําอยางตอเนื่อง
• กฎระเบียบ/แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการทํางาน (Theory)
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการความรู
รายชื่อผูรวมถอดบทเรียน
- นายพินิจ จันทรพรมดี
- นายวินัย จันทมะโน
- นายธีระวัฒน วงศวิชิต
- นายวิศรุต ตุยศักดา
- นางสาวแสงเดือน พงษาชัย
- นางสาวอัชรีย หงสประสิทธิ์
- นางสาวกรรณิการ สีแดง
- นางสาวชุติมา เชาวชางเหล็ก

หัวหนากลุมอารักขาพืช
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
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ตัวอยางการถอดบทเรียน เรื่องที่ ๓
“การดําเนินงานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทุงตําเสา
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา”
กรมสงเสริมการเกษตรดําเนินงานสงเสริมการเกษตรในพื้นที่มีเปาหมายใหเกษตรกรสามารถพัฒนาอาชีพ
การเกษตรใหมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใชศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
(ศบกต.) เปน กลไกในการขับ เคลื่อนงาน ภายใต การบริห ารจัด การของคณะกรรมการบริห ารศู น ยบ ริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลที่มีองคประกอบมาจากชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
และเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบตําบล ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
ทุงตําเสา อําเภอหาดใหญ จั งหวั ดสงขลาเปน อี กแหงหนึ่ งที่มีผ ลการดําเนิน งานอยูในระดับ ที่ ดีมีผ ลงานเปน ที่
ประจักษทั้งในมิติของงานพัฒนาการเกษตรในพื้นที่และสามารถใช ศบกต. ในการขับเคลื่อนงานสงเสริมการเกษตร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการทํางานกับภาคีพัฒนาตางๆ เปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหาร
สวนตําบลทุงตําเสา กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดถอดบทเรียนการดําเนินงานของ ศบกต. ทุงตําเสาในมิติตางๆ
เพื่อเผยแพรแนวคิด แนวทางปฏิบัติไปสู ศบกต. อื่น ๆ เพื่อนําไปปรับใชตอไป

ข้อมูลพื้นฐานของตําบลทุง่ ตําเสา
ประวัติความเปนมา ในอดีตเลากัน
วาทุ งตํ าเสาเป น พื้ น ที่ ที่ มีต น ตํ าเสาขึ้ น อยู เต็ ม ทุ ง
กวาง บริเวณที่ตั้งหมูบานในตําบลทุงตําเสา เปน
พื้นที่ทุรกันดารและราษฎรตั้งบานเรือนอาศัยอยู
จํานวนนอย พื้นที่ทุงตําเสาเคยตกอยูภายใตเขตอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยตั้งแตป 2508
โดยเฉพาะเขตทุงตําเสาเปนพื้นที่สีแดงซึ่งมีเขตและฐานที่มั่นของผูกอการรายที่บานวังพา การกอการรายไดยุติลงเมื่อ
สิ้นสุดสงครามเย็นในป 2532 และรัฐบาลไดนํานโยบายใตรมเย็นมาใชในภาคใตทําใหสิ้นสุดการตอสูอุดมการณลัทธิ
คอมมิวนิสตในประเทศไทย
ขอมูลทางกายภาพ ตําบลทุงเสาเปนตําบลหนึ่งของอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลาอยูหางจากที่วาการ
อําเภอหาดใหญ 12 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 114,579 ไร เปนพื้นที่ทําการเกษตร จํานวน 90,497 ไร มี
การแบ งเขตการปกครองเปน 10 หมูบ าน มีครัวเรือนทั้งหมด 3,021 ครัวเรือน ซึ่งเปน ครัวเรือนเกษตรกร
จํานวน 2,970 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 14,962 คน อบต.ทุงตําเสา เปนอบต. ที่มีพื้นที่ขนาดใหญที่สุดใน
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
- สภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนพื้นที่อุดมสมบูรณ มีลักษณะเปนพื้นที่ราบและ
ปาภูเขา โดยมีปาเขาวังพา ปาเทือกเขาแกว ปาบานหินผุด เขตอนุรักษสัตวปาโตนงาชาง และมีน้ําตกธรรมชาติ
ไดแก น้ําตกโตนงาชาง
- สภาพภูมิอากาศ มี 2 ฤดู คือ ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือน กุมภาพันธุ – กรกฎาคม และฤดูฝน
เริ่มตั้งแตเดือน สิงหาคม – มกราคม ของทุกป
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- แหลงน้ําไดมาจาก 2 สวน คือ แหลงน้ําธรรมชาติ ไดแก คลองอิตํา คลองวาด คลองหลา
และแหลงน้ําที่สรางขึ้น ไดแก ฝายกั้นน้ํา บอน้ําตื้น และระบบประปาหมูบาน
- การคมนาคม พื้นที่ตําบลทุงตําเสาสวนใหญเปนพื้นที่ชนบทและถนนเขตชานเมือง มีถนนสาย
สําคัญหลัก ๆ คือ ถนนเพชรเกษม ถนนหูแร ถนนบานกลาง –สนามบิน และถนนบานโฮะ – วังพา
- ไฟฟา ตําบลทุงตําเสามีไฟฟาใชครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมด ยกเวน หมูที่ 7 – 9 บาง
ครัวเรือนที่อยูในสวนยางพาราเขาไปในปาลึกยังไมมีไฟฟาใช
ขอมูลทางชีวภาพ พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ ยางพารา ขาว ไมผล และพืชผัก สวนปศุสัตวที่สําคัญ คือ โค
สุกร และดานประมง คือ ปลาดุก การใชที่ดินเพื่อการเกษตร ประกอบดวย พื้นที่ปลูกยางพารา 78,838 ไร พื้นที่ปลูก
ไมผล 2,907 ไร พื้นที่ทํานา 2,700 ไร พื้นที่ปลูกพืชไร 166 ไร พื้นที่ปลูกพืชผัก 234 ไร บอปลาดุก 226 บอ
ปศุสัตวเลี้ยงโค 2,040 ตัว
ขอมูลดานเศรษฐกิจ
- ราษฎรตําบลทุงตําเสาสวนใหญ (รอยละ 80) ประกอบอาชีพทางการเกษตรเปนอาชีพหลัก
รายไดหลักของเกษตรกรมาจากการทําสวนยางพารา (78,838,000 บาท/ป ) การทํ านาขาว (1,350,000
บาท/ป) การทําสวนผลไม (7,267,500 บาท/ป) และทําการคาขาย นอกจากนั้นรับราชการ รอยละ 15 และ
ประกอบอาชีพอื่นๆ รอยละ 5 รายไดเฉลี่ยของราษฎรตําบลทุงตําเสา 45,025 บาท/คน/ป
- หนวยงานธุรกิจในเขตอบต.ทุงตําเสา ไดแก โรงงานอุตสาหกรรม 3 แหง คือ บริษัททักษิณ
คอนกรีต จํากัด (มหาชน) หางหุนสวนจํากัด วังพาศิลา และบริษัท ซี ดี เฟอรนิชชิ่ง จํากัด สนามกอลฟจํานวน 1
แหง โรงสีขาว จํานวน 2 แหง และปมน้ํามันขนาดเล็ก จํานวน 3 แหง
- หนวยงานราชการในตําบล ไดแก ศูนยอุตุนิยมวิทยา ภาคใตฝงตะวันออกหาดใหญ กระทรวง
คมนาคม ศูนยตรวจสอบและเฝาฟงวิทยุที่ 4 สงขลา สถานีวิทยุการเดินอากาศ ศูนยควบคุมการบินหาดใหญ วิทยุ
การบินแหงประเทศไทย ดานตรวจพืชและวัสดุการเกษตร การทาอากาศยานหาดใหญ ศูนยวิจัยลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา บานวังพา และสถานีอนามัยประจําตําบล จํานวน 3 แหง
- ทรัพยากรธรรมชาติ/แหลงทองเที่ยว ไดแก น้ําตกโตนงาชาง เขตอนุรักษพันธุสัตวปาโตนงาชาง
อางเก็บน้ําสิริกิตติ์ (อางเก็บน้ําพรุชบา) และน้ําตกโตนวังพา
- ทรัพยากรเศรษฐกิจ ไดแก เหมืองหินเขานุย (หมูที่ 8) และสนามกอลฟหาดใหญรีสอรทกอลฟคลับ
(หมูที่ 5)
ขอมูลดานสังคม
- ดานศาสนา ราษฎรตําบลทุงตําเสา รอยละ 75 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 25 นับถือศาสนา
อิสลาม มีศาสนสถานหลายแหง ไดแก วัด 5 แหง สํานักสงฆ 7 แหง และ มัสยิด 3 แหง
- ดานการศึกษา มีโรงเรียน จํานวน 7 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แหง ที่อาน
หนังสือพิมพประจําหมูบาน จํานวน 3 แหง
- ดานสาธารณสุข มีสถานีอนามัยประจําตําบล จํานวน 3 แหง ในทองที่หมูที่ 3 5 และ 10
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีสถานีตํารวจภูธรทุงตําเสา 1 แหง มีโครงการอาสาสมัคร
ตํารวจชุมชนประจําตําบลทุงตําเสา ตั้งอยูในหมูที่ 3 บานหูแร
- การรวมกลุมประกอบอาชีพ เกษตรกรสวนใหญมีอาชีพหลัก คือ กรีดยางพาราในชวงเชา และ
ตอนบ า ยจะมาทํ า กิ จ กรรมกลุ ม ร ว มกั น เป น อาชี พ เสริ ม กลุ ม อาชี พ ในตํ า บลทุ ง ตํ า เสามี จํ า นวน 58 กลุ ม
ประกอบดวย กลุมแมบาน กลุมอาชีพ อาสาสมัครสาธารณสุข กลุมสตรี และวิสาหกิจชุมชน
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นายก อบต.ทุ่งตําเสา

เกษตรจังหวัดสงขลาร่วมในเวทีถอดบทเรียน

ความเป็ นมาของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) ทุ่งตําเสา
ศบกต. ทุงตําเสากอตั้งเมื่อป 2542 ตามนโยบายของ
อบต.ให้ความสําคัญกับงานด้าน
กระทรวงเกษตรและสหกรณที่ตองการสรางความเขมแข็งใหแก
การเกษตร เพราะคนในชุมชนส่วนใหญ่
เกษตรกร/ชุมชนดวยการสรางการเรียนรูใหแกเกษตรกรในพื้นที่
ประกอบอาชีพการเกษตรจึงสนับสนุน
โดยใชกลไกของ ศบกต. ในการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาว
สงเสริมใหเกษตรกร/ชุมชนมีสวนในการจัดการเพื่อพัฒ นาการ
งบประมาณให้สร้าง ศบกต. ขึ้นทีน่ ่ี
เกษตรในพื้ น ที่ ข องตนเอง โดยมี ก ารคั ด เลื อ กกรรมการสลั บ
สับเปลี่ยนมาทําหนาที่ในการดําเนินงานตามภารกิจมาเปนลําดับ สําหรับที่ทําการของ ศบกต. ครั้งแรกตั้งอยูหมูที่
7 และในป 2545 ไดมี พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให อปท. จึงไดยาย ศบกต. มาตั้งอยูใน
บริเวณเดียวกับ อบต. (หมูที่ 5) เพื่อความสะดวกในการประสานงานและดําเนินงานรวมกัน ในชวงแรกที่ยายที่ทํา
การ ศบกต. ตั้งอยูในสวนยางพารา ฝาผนังเปน

ตาขายโลงและมียุงเยอะจึงไมสะดวกตอการทํางานและจัดกิจกรรม ตอมาในป 2549 ไดสรางที่ทําการ ศบกต. ใหม
โดย อบต. สนับสนุนงบประมาณ 2 แสนบาท เนื่องจาก อบต. ใหความสําคัญกับงานดานการเกษตรประกอบกับ
อบต. เห็นวาการดําเนินงานของ ศบกต. ที่ผานมามีผลงานเปนรูปธรรม นอกจากนี้ อบต. สนับสนุนงบประมาณใน
การสรางหองฝกอบรมศูนยคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณคอมพิวเตอรของชุมชนอยูในบริเวณเดียวกัน โดยมีเครื่องมือ
พรอมอุปกรณประกอบหองฝกอบรมและวิทยากรสําหรับฝกอบรมนักเรียน รวมทั้งผูสนใจทั่วไปในตําบลฟรี โดยประสาน
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กั บ โรงเรี ย นภายในตํ าบลเป น ชั่ ว โมงสอนคอมพิ ว เตอร พื้ น ฐานแก นั ก เรี ย น เช น โปรแกรม Microsoft Word
Powerpoint และ Excel โดยมี นางสาวจารุวรรณ รองสวัสดิ์ ซึ่งเปนเจาหนาที่ฝายพัฒนาชุมชนของ อบต.และทํา
หนาที่กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ ศบกต.ทําหนาที่ประจําศูนยคอมพิวเตอร เพื่อใหที่ทําการใหมเปนทั้งศูนยกลาง
บริการและถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตรและเปนศูนยกลางใหบริการคอมพิวเตอรไปพรอม ๆ กัน

การบริหารงาน (ศบกต.) ทุ่งตําเสา

ศบกต. ทุ งตํ า เสา บริ ห ารงานในรู ป ของคณะกรรมการที่ ได รั บ การคั ด เลื อกมาทํ าหน าที่ โดยภารกิ จ
ศูน ยบ ริการและถ ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจํ าตําบลเป น 1 ใน 9 ภารกิ จที่ องคการบริห ารสว นตํ าบล
ทุงตําเสา (อบต.) รับโอนภารกิจตามพระราชบัญญั ติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 119 ตอนพิเศษ 23 ง ลงวันที่ 13 มีนาคม 2545 จากกรม
สงเสริมการเกษตรในลักษณะของการดําเนินงานรวมกันระหวางภาครัฐกับ อปท. ซึ่งในสวนของการบริหารงาน
ของ ศบกต. มีรายละเอียดและผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของ ดังนี้

คณะกรรมการ ศบกต. ทุง่ ตําเสา
คณะกรรมการ ศบกต. ทุงตําเสา
ชุดปจจุบัน (ป 2552) เปนคณะกรรมการชุดที่ 2 หลังจาก
การรั บ ถ า ยโอนภารกิ จ ดํ า เนิ น งานเป น ป ที่ 2 โดยมี
องคประกอบของคณะกรรมการมาจากตัวแทนชุมชน ตัวแทน
กลุมสาขาอาชีพ และตัวแทน อบต. รวม 16 คน

การคัดเลือกคณะกรรมการ ศบกต.ใช้
การมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง และ
พิจารณาจากความสมัครใจของเจ้าตัว
ความเสียสละ และจิตอาสา

กระบวนการคัด เลือกคณะกรรมการ ศบกต. ใช การมีสวนรวมของทุ กฝายที่ เกี่ย วของ คือ
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร คณะกรรมการ ศบกต.ชุดเดิม และนายก อบต. โดยดําเนินการ ดังนี้
1) เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ใชวิธีการหารือกับเกษตรกรในแตละหมูบาน ดวยการใชเวที
หรือกิจกรรมที่จัดในพื้นที่เพื่อสอบถามเกษตรกร “ถาจะมีตัวแทนของตนเองเขาไปเปนคณะกรรมการบริหาร
ศบกต. ในการประสานงานเพื่อพัฒนาการเกษตรในหมูบานของเราจะเลือกใคร” และสอบถามขอมูลจากรุนพี่ที่เคย
ปฏิบั ติงานในพื้ นที่ ก็จะไดรายชื่ อมาสวนหนึ่ง เพราะในขณะนั้น นางชนัญชิดา หนูสีคง เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
ผูรับผิดชอบตําบล เริ่มเขามารับงานในตําบลทุงตําเสาไดไมนานจึงยังไมรูจักคนในพื้นที่มากนัก และในชวงแรกการ
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ทํางานรวมกับสมาชิก อบต. ยังมีปญหาอยูบางทําใหการทํางานเปนไปดวยความยากลําบาก นางชนัญชิดา หนูสีคง
แกปญหาในการทํางานดังกลาวโดยกลาววา “เราวางตัวเปนกลาง ทํางานใหเห็ นผลงานจริง ใหเขา (อบต.)
เห็นวาเราไมไดเปนพวกใคร เราทํางานเพื่อชุมชนอยางแทจริง” ในชวงหลังจึงไดรับความรวมมือที่ดีจาก อบต.
2) คณะกรรมการบริหาร ศบกต. ชุดเดิม มีการพูดคุยกันตลอด เนื่องจากในป 2551 จะ
ครบวาระการดํารงตําแหนง คณะกรรมการชุดเดิมบางทานไมมีความพรอมหรือมีความรูสึกไมพรอมที่จะทํางาน
กับผูบริหาร อบต. ชุดใหมและบางสวนเปนไปตามกฎระเบียบที่มีการกําหนดไววา ถาหากกรรมการทานใดขาด
การประชุม 3 ครั้งจะไมมีสิทธิ์เปนกรรมการตอไป จึงเหลือผูที่พรอมเปนกรรมการจากชุดเดิมเพียง 4 คน และตาม
กระบวนการทําใหไมมีความขัดแยงหรือความไมพอใจของกรรมการชุดเดิม
3) นายก อบต. ในสวนของนายก อบต.ใหความสําคัญกับภารกิจที่มีการถายโอน ในลักษณะที่
ต อ งดํ าเนิ น การร ว มกั น เนื่ อ งจากในตํ า บลนี้ ป ระชากรรอ ยละ 80 ประกอบอาชี พ การเกษตร นายก อบต.
ตระหนักในความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาดานการเกษตรจึงไดเสนอ อบต. ที่รับผิดชอบดานการพัฒนาอาชีพ
รวมเป นกรรมการ และเจาหน าที่ของ อบต. ที่รับ ผิดชอบงานพัฒ นาชุมชนเปน กรรมการและผูช วยเลขานุ การ
ศบกต. พรอมทั้งเสนอบุคลากรที่เปนแกนนําและ เปนที่ยอมรับของชุมชนรวมกันเปนคณะกรรมการบริหาร
ศบกต.
ในการดําเนินงานทั้ง 3 สวนคือ เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร คณะกรรมการบริหาร ศบกต.
และนายก อบต. มีการปรึกษาหารือรวมกันตลอด เมื่อไดรายชื่อมาจากสวนตาง ๆ แลว ไดมีการหารือรวมกันระหวาง
เจาหน าที่ สงเสริมการเกษตร นายก อบต. ทีมที่ ปรึกษาของนายก อบต. และคณะกรรมการชุ ดเดิม เพื่ อคัดเลือก
รายชื่ อ คณะกรรมการบริ ห ารศบกต. จนได ร ายชื่ อ คณะกรรมการบริ ห ารศบกต. จํ า นวน 16 คน จากนั้ น
คณะกรรมการบริหาร ศบกต. ทั้ง 16 คนคัดเลือกกันเองวาใครจะดํารงตําแหนงใด ปรากฏวาบุคคลที่ไดรับการ
คั ด เลื อกให เป นประธานคณะกรรมการบริหาร ศบกต. เป นแกนนํ าของชุ มชนที่ นายก อบต. เสนอชื่ อมามี พื้ นฐาน
การศึ กษาจบปริ ญญาตรี ด านรั ฐ ศาสตร อาชี พ ประกอบธุ ร กิ จ ส ว นตั ว (ร านขายของชํ าในหมู บ าน) รวมทั้ ง มี
ความสามารถและประสบการณในการบริหารจัดการ ซึ่งในการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร ศบกต. บุคคลที่
ไดรับการเสนอชื่อบางคนไมไดประกอบอาชีพการเกษตร แตเปนคนที่ชุมชนใหการยอมรับและพรอมที่จะเรียนรู
งาน เช น นางเพ็ ญศิริ เรืองสุข ผู แทนหมู ที่ 10 ที่ มีอาชีพเป นชางเสริมสวย (รวมทั้งเป นประธานอาสาสมัคร
สาธารณสุขอีกตําแหนงหนึ่ง) ถูกชักชวนโดยทีมของ อบต. บอกวา “ไมมีความรูดานการเกษตร แตพอแมเปน
เกษตรกรคิ ดวาถาเราพรอมที่ จะเรียนรูและทํางานเพื่ อสวนรวม เดี๋ยวก็เรียนรูไดเอง” ได เขามาเป นทีมของ
ศบกต.ดวย ทั้ งนี้ เป นไปตามเกณฑขั้น ตน ที่ไดมีการปรึกษาหารือรวมกั นของทั้ ง 3 สวน (คณะกรรมการชุดเดิ ม
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร และ อบต.) ไวแลวใน 3 ประเด็น คือ ใหพิจารณาจากความสมัครใจของเจาตัว ความ
เสียสละ และจิตใจอาสา
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การบริหารงานตามภารกิจที่ถายโอนโดยคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ในสวนของงานที่เปน
ภารกิจซึ่ง ศบกต. ตองขับเคลื่อนนั้น คณะกรรมการบริหาร ศบกต. ไดกําหนดใหแบงเปน 9 ดานตามภารกิจที่
ถายโอนและใหมีคณะกรรมการ ศบกต. 1 คน เปนเจาภาพในเรื่องนั้น ๆ เชน ในการจัดทําขอมูลการเกษตรมีนางสุ
ปราณี พุทธวิโร ซึ่งเปน กรรมการบริห าร ศบกต. รับเปน เจาภาพ ดํ าเนิน งานและต องไปหาทีมงานในการทํ า
ภารกิจใหบรรลุ ทีมงานอาจประกอบดวยกรรมการทานอื่นและผูนําในชุมชนที่มีความถนัดหรือความสัมพันธที่ดีตอ
กัน เจาภาพมีหนาที่หลักในการผลักดันติดตามและสนับสนุน แตในกระบวนการทํางานกรรมการทุกคนมีสวน
รวมในการดําเนินงานและรับผิดชอบรวมกัน ในภารกิจอื่นๆ อีก 8 ดานก็ใชวิธีการบริหารงานในลักษณะเดียวกัน

การสื่อสาร
การสื่อสารเพื่อสรางปฏิสัมพันธที่ดีในการ
ทํางานเปนทีม สามารถแยกเปนการสื่อสารภายในและ
ภายนอก มีการดําเนินงาน ดังนี้ คือ

การทํางานของคณะกรรมการบริหาร
่ นทํางานเป็ น
ศบกต.ตาม 9 ภารกิจทีเน้
ทีมและการมีศูนย ์รวมเป็ นสภากาแฟที่
บ ้านประธาน ศบกต.เป็ นการสร ้าง
่ ในการทํางานร่วมกัน
ความสัมพันธ ์ทีดี

การสื่อสารภายใน
เปนการสรางความสัมพันธระหวางคณะกรรมการ ศบกต. ดวยกันเอง มีลักษณะการสื่อสารทั้ง
ที่เปนทางการและไมเปนทางการ โดยมีการประชุมคณะกรรมการ ศบกต. ที่กําหนดไวแนนอนเดือนละ 1 ครั้งในวัน
พฤหัสบดีสัปดาหสุดทายของเดือน ซึ่งในสวนนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อประชุมจาก อบต. คนละ 100
บาท/ครั้ง จํานวน 12 ครั้ง/ป และในบางเดือนถามีภารกิจเรงดวนก็มีการประชุมมากกวา 1 ครั้ง นอกจากนี้ใน
ทุกเย็นคณะกรรมการ ศบกต. จะไปพบปะพูดคุยกันในลักษณะสภากาแฟที่บานประธาน ศบกต. ตามความพรอม
ของแตละคน ในการดําเนินงานของ ศบกต. เนนการทํางานและเรียนรูรวมกันเปนทีม เชน ในทุกเดือนมีกิจกรรม
ศบกต.สัญจรในแตละหมูบาน ฉะนั้น การดําเนินงานตาม 9 ภารกิจที่เนนการทํางานรวมกันเปนทีมสามารถสราง
ความสัมพันธที่ดีในคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ดวยกันเอง
การสื่อสารภายนอก
เป น การสร า งความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง ศบกต. กั บ หน ว ยงานหรื อ ภาคี อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
โดยเฉพาะอยางยิ่ง อบต. ในทุกเดือน (วันที่ 5 ) ประธานและเลขานุการ ศบกต. จะเขารวมประชุมประจําเดือน
ของ อบต. เพื่อรายงานความกาวหนาและแกไขปญหารวมกัน หรือในกรณีที่มีปญหาหรือตองการการสนับสนุนจะ
มีการหารือกับนายก อบต. อยางตอเนื่อง สวนภาคีอื่น ๆ มีการประชุมรวมกันหรือเชิญมาเปนวิทยากร นอกจากนี้
คณะกรรมการบริห าร ศบกต. หลายท านที่เป น ปศุ สัตวอาสา หมอดิน อาสามีการประสานงานกั บ เจาหนาที่
หนวยงานเพื่อมาสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานของ ศบกต. และชุมชน
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ภารกิจของ ศบกต. ทุ่งตําเสา

การบริหารงาน ศบกต. ทุงตําเสาดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ซึ่งมีภารกิจหลัก 4 ดาน คือ
การจัดทําหรือปรับปรุง 1) ขอมูลการเกษตรและขอมูลสถานการณในตําบลใหเปนปจจุบันสามารถใชงานไดจริง
หรือนําไปจัดทํา/ปรับปรุงขอมูลการเกษตร 2) แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลที่ผานจากเวทีประชาคมในระดับ
ตางๆ เขาสูชองทางการจัดทํ าแผนของ อปท. หรือแหลงงบประมาณอื่น ๆ 3) การจัด การเรียนรูสําหรับกลุม/
เครือขายเพื่อการพัฒนาอาชีพและแกไขปญหาของเกษตรกร และ 4) การบริการทางการเกษตรซึ่งภารกิจในแต
ละดานไดมีการดําเนินงาน ดังนี้

การบริหารจัดการข้อมูล
การจั ด เก็ บ และบริ ห ารข อ มู ล ของ ศบกต. ทุ งตํ าเสา ให
ความสํ าคั ญ กั บ ข อมู ล ภาพรวมและการมี สว นรวมในการรวบรวม
ปรับปรุง และการนําไปใชประโยชน ดังนี้

การบริหารจัดการข ้อมูล เน้นการ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
บริหาร ศบกต. และชุมชน ในการ
รวบรวม ปร ับปรุง และนํ าไปใช ้
ประโยชน์

ที่มาของขอมูล มีที่มาจากหลายวิธีการ ไดแก
- เจาภาพเแตละฝายของคณะกรรมการบริหาร ศบกต. เจาภาพและทีมงานจะรวบรวมขอมูลจาก
คนในหมูบานและชุมชนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับฝายที่ตนเองรับผิดชอบ นํามาจัดสงใหฝายขอมูลดําเนินการตอไป
- เวทีชุมชน ที่ จัดขึ้น ในแตละครั้งไมวาใครหรือหนวยงานใดเป นเจาภาพจะเป นแหลงขอมูลที่ มี
ขอมูลที่ทันตอเหตุการณ สามารถนําไปปรับใหเหมาะสมกับสถานการณและชวงเวลาได
- ศบกต. สัญจร เปนกิจกรรมการใหความรูและบริการของ ศบกต. ที่จัดขึ้นทุกหมูบานเดือนละ 1
ครั้ ง หมุ น เวี ยนไปจนครบ 10 หมู บ าน เวที นี้ เป น เวที สํ าคั ญ ของ ศบกต. ที่ เป น ทั้ งแหล งข อมู ลการถ า ยทอด
เทคโนโลยีและการใหบริการตามความตองการของเกษตรกร
- การสํารวจขอมูลตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย เชน จปฐ. ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชตางๆ
และการสํารวจรายชื่อผูประสบภัยธรรมชาติ การสํารวจดังกลาวมีทั้งที่หนวยงานจางชาวบานเก็บขอมูล (จปฐ.

๒๗

ฉบับละ 5 บาท) โดยใหคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ชวยดําเนินการให สวนใหญเปนการจางคนในหมูบาน
ตําบล หรือนักเรียน นอกจากนี้เปนการสํารวจที่ไมไดมีคาจางแตอาศัยพึ่งพาเครือขายของคณะกรรมการบริหาร
ศบกต. ในแตละฝาย
ชนิดของขอมูล ชนิดของขอมูลตางๆ ที่ ศบกต. รวบรวมและประมวลไวใชประโยชน และใหบริการ
แบงเปน 2 ประเภท ไดแก
- ข อมู ล พื้ น ฐาน เช น พื้ น ฐานทั่ว ไปของตําบล พื้น ฐานการเกษตร ขอมูล ดานตางๆ ทั้งดาน
กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม ขอมูลการปลูกพืช และขอมูลการเลี้ยงสัตว/ประมง เปนตน
- ข อ มู ล สถานการณ เช น ป ญ หา/ความต อ งการของเกษตรกร และประชากรในตํ า บล
สถานการณ การเกษตรในแตละสาขา เชน พืช สัตว ประมง การแปรรูป สถานการณการตลาดในทองถิ่น
และสถานการณความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เปนตน
่ ดเก็บมามีกระบวนการ
ข ้อมูลทีจั

ความนาเชื่อถือ ขอมูลของ ศบกต. มีกระบวนการ
่
ตรวจสอบเพือให
้เกิดความ
่
ตรวจสอบขอมูลเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือในการนําไปใช โดย
น่ าเชือถือและสามารถนํ าไป
จัดทําแผนงาน/โครงการ
ตรวจสอบขอมูลกับผูเกี่ยวของโดยตรงเพื่อยืนยันขอมูล ไดแก
นํ าเสนอตามปฏิทน
ิ การทําแผน
- ผูประสบภั ยธรรมชาติ ในกรณี ขอมูล ภั ยธรรมชาติ
มีการตรวจสอบซ้ําโดยเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร และคณะกรรมการ
บริหาร ศบกต. รวมกันเดินสํารวจในพื้นที่
- ผูนําชุมชน เชน ผูใหญบาน กํานัน ยืนยันขอมูลในเวทีประชุมตางๆ
- คณะกรรมการบริ หาร ศบกต. มี การตรวจสอบหรือยื นยั นในเวที ประชุ มคณะกรรมการบริ หาร
ศบกต.
การใช ประโยชน ข อมู ล ศบกต. เปนขอมู ลชุดเดียวกับขอมูลของ อบต. เนื่องจาก อบต. ใหการ
ยอมรับขอมูลดังกลาว การใชประโยชนขอมูลสวนใหญเปนการนําไปจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อนําเสนอตาม
ปฏิทินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของ อบต. นอกจากนี้ยังจัดทําไวใหบริการหนวยงานตาง ๆ อีกดวย

การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล
ศบกต. จําเปนตองมีแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับบงบอกวาเกษตรกร
กลุ ม เกษตรกร หรื อ ชุ ม ชนเกษตรกรมี ค วามจํ าเป น /ต อ งการพั ฒ นาการเกษตรไปในทิ ศ ทางใด ในการจั ดทํ า
แผนพั ฒนาการเกษตรของ ศบกต.ทุ งตํ าเสาดํ าเนิ นการ โดยคณะกรรมการบริหาร ศบกต. และเจาหน าที่ สงเสริม
การเกษตร ซึ่งไดรับความรวมมืออยางดีจากหนวยงานที่เกี่ยวของในทองถิ่น นายก อบต. และเจาหนาที่ อบต.
การจั ด ทํ าแผนงาน/โครงการ แบ งเป น 3 แนวทางตามแหล งงบประมาณ คื อ อบต.ทุ งตํ า เสา กรมส งเสริ ม
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การเกษตร และแหล งทุ นอื่ น ๆ โดยแหล งงบประมาณจากอบต.ทุงตําเสาถือวาเปน สวนที่สําคัญ ที่สุดที่ใหการ
สนับสนุนและตอบสนองกับความตองการของเกษตรกร/ชุมชน แนวทางการจัดทําแผนแยกตามที่มาของโครงการ
มีรายละเอียด ดังนี้

ตาง ๆ ดังนี้

การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรและการบูรณาการแผนทองถิ่นของอบต.ทุงตําเสา มีขั้นตอน

1) เตรียมการ คณะกรรมการบริหาร ศบกต. จัดประชุมเพื่อปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน และ
นํามาจัดทําโครงการตาง ๆ ตามที่เจาภาพฝายตางๆ ในคณะกรรมการบริหาร ศบกต. นําเสนอ เวทีนี้จะเปนเวทีที่
วิเคราะหขอมูลและโครงการพรอมทั้งทําทางเลือกโครงการเตรียมนําเสนอเวทีประชาคมหมูบาน
2) นําเสนอในเวทีประชาคมหมูบาน ประกอบดวย ผูแทนสวนราชการ ผูใหญบาน กรรมการ
หมูบาน ผูนําชุมชน ผูแทนกลุม/องคกร และผูแทนคณะกรรมการบริหาร ศบกต. เพื่อวิเคราะหปญหาและประมวล
ความตองการของชาวบาน พิจารณาทางเลือกโครงการและจัดลําดับความสําคัญของโครงการเพื่อเตรียมนําเสนอ
ในเวทีประชาคมตําบล
3) นํ า เสนอในเวที ป ระชาคมตํ า บล ประกอบด ว ย ผู แ ทนหมู บ า น ผู แ ทน อบต. ผู แ ทน
คณะกรรมการบริหาร ศบกต. ผูแทนหนวยงานราชการ พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการในระดับตําบล
ปรับ ปรุงเป น แผนพั ฒ นาท องถิ่น 3 ป (จัดทํ าแผนงบประมาณ 3 ป ลวงหน า แตจะตองมีการปรับ ปรุงทุกป)
แผนพัฒนาทองถิ่นทุกดานจะถูกเตรียมเพื่อนําเสนอเขาสู อบต.
4) นําเสนอเขาสูการพิจารณาของสภา อบต. โดยฝายบริหารของ อบต. จะนําโครงการจาก
เวทีประชาคมตําบลเขาสูกระบวนการของ อบต. เพื่อนําโครงการไปพิจารณาในสภา อบต. โครงการดานตางๆ ที่
ผ า นการพิ จ ารณาจะถู ก บรรจุ ในข อ บั ญ ญั ติ งบประมาณของ อบต. และเมื่ อ นายก อบต. อนุ มั ติ ข อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณแลว จึงสงกรอบโครงการเหลานั้นใหแตละกลุม/องคกรในตําบล เพื่ อจัดทํารายละเอียดโครงการ
นําเสนอขออนุมัติงบประมาณตอไป
สําหรับกรอบงบประมาณที่ นายก อบต. ทุงตําเสา ไดจัดเตรียมไวใหในโครงการดานการเกษตร
นั้นเพิ่มขึ้นทุกปจาก 200,000 บาท ในป 2550 เพิ่มขึ้นเปน 400,000 บาท ในป 2551 และ 600,000
บาท ในป 2552 เนื่องจากโครงการดานการเกษตรหลายโครงการมีผลงานเปนที่ยอมรับของสมาชิก อบต. และ
ประชาชนในทองถิ่น ตัวอยาง โครงการเปลี่ยนนารางใหเปนนาขาว ทําใหเกษตรกรในพื้นที่เริ่มหันกลับมาทํานา
เพิ่ มขึ้น หลังจากที่ทิ้งนาให เป นนารางมาหลายป จนเป นที่เกรงกั นวา ที่ น าจะเปลี่ย นมื อไป จุ ดเริ่มตน ของการทํ า
โครงการนี้เนื่องมาจากคณะกรรมการ ศบกต. ไดวิเคราะหรวมกันวาพื้นที่นารางมีมากและเกษตรกรก็ขายที่ไปทํา
เป น สวนผลไม แต ในขณะเดี ย วกั น คนในตํ าบลทุ งตําเสาก็ตองซื้อ ขาวจากนอกชุ มชน โครงการดั งกล าวทํ าให
เกษตรกรหันกลับมาทํานาและผลิตขาวพันธุพื้นเมืองที่กําลังจะหมดไป เชน ขาวสังขหยด และขาวเล็บนกเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ เกษตรกรรูสึกพึงพอใจกับพันธุขาวที่ไดรับการสนับสนุนสําหรับการทํานาในปแรก ประกอบกับการเขาสู
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ระบบการผลิตขาวตามระบบ GAP ทําใหผลผลิตที่ไดอยูในเกณฑที่นาพอใจ โดยเฉพาะขาวพันธุพื้นเมืองซึ่งเปนที่
ตองการของตลาดสุขภาพ จากผลงานของโครงการหลายโครงการทางดานการเกษตรจึงทําให อบต. ทุงตําเสา
ไดรับรางวัลบริหารจัดการดีเดนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และ ศบกต.ทุงตําเสาไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ของจังหวัดสงขลาในป 2551
แผนพัฒนาการเกษตรศบกต.ทุงตําเสาในป 2551
แผนงาน/โครงการของ ศบกต. ทุงตําเสา ในปงบประมาณ 2551 มีดังนี้ โครงการฟนฟู นาราง
ใหเปนนาขาว โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขยายพันธุพืชหายาก โครงการเกษตรทองเที่ยว (Home Stay)
โครงการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว การปราบศัตรูพืชโดยชีวอินทรีย กิจกรรมการปราบหนูนา ศูนยคัดแยกไมผล
และการฉีดวัคซีนสัตว/ผสมเทียมโค โดยงบประมาณที่ อบต.ทุงตําเสาอุดหนุนเพื่อดําเนินงาน มีดังนี้
- โครงการสงเสริมฟนฟูนารางใหเปนนาขาว
งบประมาณ
500,000 บาท
- อบรมการเปดกรีดยางพารา
งบประมาณ
33,700 บาท
- ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการคา
งบประมาณ
96,000 บาท
- โครงการอื่นๆ
งบประมาณ
200,000 บาท

โครงการจากกรมสงเสริมการเกษตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณตาม คง.2 จาก กรมสงเสริม
การเกษตรตามกระบวนการพิจารณาของจังหวัด อําเภอ ตามลําดับ ในการบริหารโครงการเมื่อตําบลไดรับการ
จัดสรรโครงการมาแลวจะนําเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร ศบกต. เพื่อคัดเลือกบุคคลเปาหมาย
ตัดสินใจวางแผนการปฏิบัติงาน และมอบหมายผูรับผิดชอบ
โครงการจากแหลงทุนอื่น ๆ เชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) และ
ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขของจังหวัด เลขานุการ ศบกต. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร ศบกต. จะนํา
โครงการ/กิจกรรมจากเวทีประชาคมหมูบานที่อยูในแผนพัฒนาการเกษตรประจําตําบลเขาสูระบบการสนับสนุน
โครงการของแหลงทุนตางๆ ดังกลาวขางตน เชน สงโครงการให วว. พิจารณาหรือสงโครงการใหคณะกรรมการ
ตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุขของจังหวัด ตามหลักเกณฑของแหลงทุนนั้น ๆ

การจัดการเรียนรู/้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
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การจัดกระบวนการเรียนรูเปนภารกิจของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรที่จะกระตุนใหคณะกรรมการ
บริหาร ศบกต. และ อบต. จัดกิจกรรมใหเกษตรกรรับรู เรียนรูขาวสารหรือขอมูลที่จําเปนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการทําการเกษตรไปสูทิศทางที่ดีขึ้น โดยการจัดการเรียนรู/ถายทอดเทคโนโลยีมาจากความตองการ
ของเกษตรกร ในการจัดการเรียนรูจะตองสอดคลองกับความตองการและบริบทของกลุม
รูปแบบการจัดการเรียนรูของ ศบกต.ทุงตําเสา มีหลายวิธีการดวยกัน คือ
การทัศนศึกษาดูงาน มีการเรียนรูการดําเนินงานการเกษตรจากการศึกษาดูงานในพื้นที่
ใกลเคียง เชน ศึกษาดูงานการปลูกขาวสังขหยดที่จังหวัดพัทลุง และนํามาพัฒนาการปลูกขาวในตําบลทุงตําเสา ซึ่ง
นางชนั ญ นิ ด า หนู สี ค ง เจ า หน า ที่ ส ง เสริ ม การเกษตร ได บ อกว า “คณะกรรมการบริ ห าร ศบกต. มี ค วาม
กระตือรือรนในการเรียนรูสิ่งใหมๆ ถึงจะไมมีงบประมาณคาใชจายในการดูงาน ก็ออกคาน้ํามันไปดูงานกันเองเพื่อ
คนหาขอมูลใหมๆ ” ในกรณีของโครงการเปลี่ยนนารางเปนนาขาวก็เชนกันไดมีการไปดูงานการปลูกขาวสังขหยด
ในจังหวัดพัทลุง และนํามาพัฒนาการปลูกขาวในตําบลทุงตําเสาที่คณะกรรมการบริหาร ศบกต. ลงทุนลงแรงทํา
แปลงเรียนรูกันเอง รวมทั้งนําวิธีการ GAP ของขาวมาใชในการปลูกขาวสังขหยดและสงเสริมใหกลุมแมบานนํามา
แปรรูปจนกระทั่งผูบริโภคใหการยอมรับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูมีประสบการณ ในและนอกชุมชน ในกรณี การปลูกขาว
เนื่องจากในพื้นที่ตําบลทุงตําเสาเปนที่นารางอยูมาก เกษตรกรบางสวนไมไดรับการสืบทอดการปลูกขาวมาจาก
ครอบครัว ดังนั้นเมื่อ อบต. รวมกับ ศบกต. มีโครงการฟนฟูนารางใหเปนนาขาว จึงมีการซื้อเมล็ดพันธุแจกจายให
เกษตรกรนํ าไปปลูก แตเกษตรกรบางรายเพาะกล าแล วไมงอก เมื่อนายเพี ย ร ปุ กแก ว คณะกรรมการบริห าร
ศบกต. ไปสอบถามจึงทราบวาเกษตรกรนําขาวทั้งกระสอบแชน้ําแลวนําไปวางตากแดดไวทําใหเมล็ดขาวตายนึ่ง
หมด จึงจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการปลูกขาวระหวางผูอาวุโสในชุมชนที่มีประสบการณในการปลูกขาวกับ
เกษตรกรที่สนใจปลูกขาว
จุดถายทอดความรู การถายทอดความรูสูเกษตรกรและผูสนใจทั้ งภายในและภายนอก
ชุมชน โดยผานจุดเรียนรู/ถายทอดเทคโนโลยี และมีเครือขายเปนวิทยากรเกษตรกร 6 จุด คือ
จุ ด ถ า ยทอดการผลิ ต ข า ว
จุดถ่ายทอดการผลิตข้าวอินทรียช์ วี ภาพ เกิด
อินทรียชีวภาพ (โครงการสงเสริมการฟนฟูนารางใหเปนนาขาว)
วิทยากร คือ นายจํานง ประทุมทอง นายเพียร ปุกแกว และ
จากคณะกรรมการบริหาร ศบกต.วิเคราะห์
นายธี รชั ย เจ ะหลี ที่ มาของโครงการนี้ นายเพี ยร ปุ กแก ว
สภาพปัญหาในชุมชน เพือ่ ลดปัญหาการซื้อข้าว
กลาววา เนื่องจากบานนายสี หมู 4 ตําบลทุงตําเสาเคยเปน
จากภายนอกตําบลทุ่งตําเสา
สถานที่ ป ลู ก ข า วเลี้ ย งคนในตํ า บลทุ ง ตํ า เสาในหลายๆ
หมู บาน และยังสามารถเลี้ยงคนในตําบลใกลเคียงที่ราบลุ ม
คลองอิตําเปนสถานที่ทํานาปลูกขาวที่มีพื้นที่ติดตอกันหลายรอยไร แตในทุกวันนี้ เนื่องจากการคมนาคมสะดวก
ชาวนาไมคอยใหความสนใจเรื่องทํานาหันไปซื้อขาวสารสําเร็จรูปจากทองตลาด ประกอบกับยางพารามีราคาแพง
คิดวาซื้อขาวสารมากินดีกวาการทํานา เพราะไมตองจายคารถไถนาราคาแพง พื้นที่ทํานาของที่ราบลุมน้ําคลอง
อิตําเกือบ ๆ จะหมดราคาไป ตอมาในป 2550 บานนายสี หมู 4 ไดรับสนับสนุนงบประมาณจาก อบต. พื้นที่ทํา
นารางจึงได กลับกลายมาเปน พื้น ที่น าขาวอีกครั้ง และในป 2551 ชาวนาเริ่มให ความสนใจการทํ านามากขึ้ น
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พื้นที่น ารางของหมูที่ 3 4 และ 5 จึงกลับมาเปนนาขาวไดเปน จํานวนมาก “หวังวาพื้ นที่น าขาวของที่ราบลุม
คลองอิตําคงจะกลับมาเปนพื้นที่ปลูกขาวสําหรับเลี้ยงคนในตําบลทุงตําเสาอีกครั้ง”

นาร้าง

นาข้าว

โดยในชวงเริ่มตนคณะกรรมการบริหาร ศบกต. คือ นายเพียร ปุกแกว ทดลองทําดวย
ตนเอง ในปแรกเกษตรกรที่สนใจเขารวมโครงการไดรับการสนับสนุนคาไถที่จาก อบต. 600 บาทตอไร จํานวน 5
ไร ต อ ราย ในป ต อ ไปเกษตรกรลงทุ น เอง ซึ่ งผลผลิ ต ในป แ รกไม สู งนั ก แต ในป ที่ 2 ผลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ การ
ดําเนินงานไดผลเปนที่ประจักษสงผลใหเกษตรกรในชุมชนใหความสนใจในการเปลี่ยนนารางใหเปนนาขาวเพิ่มขึ้น
และคณะกรรมการ ศบกต. ตองการใหโครงการนี้เปนโครงการที่ยั่งยืน คือ เมื่อ ศบกต. เลิกทําแลวเกษตรกรยังคง
ปลูกขาวตอไป
จุดถายทอดเทคโนโลยีวิสาหกิจชุมชนดอกไมใบยางพารา วิทยากร คือ นางชวน
สุราตะโก และนางซุน จันทโร กลุมนี้ตั้งขึ้นเมื่อป 2519 โดยมีเจาหนาที่เกษตรอําเภอริเริ่มใหแมบานสวนใหญที่มี
อาชีพทําสวนยางพาราและสวนผลไมรวมกลุมกัน เริ่มแรกตัดเย็บเสื้อผา ทําผาพันคอ แปรรูปและถนอมอาหาร
ตอมาได ริเริ่มการทํ าดอกไม ใบยางพาราขึ้ น ในป 2536 โดยมีห นว ยงานศูน ยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11
สนับสนุนดานวิชาการ และใหออกรานจัดจําหนายสินคาโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ และมีงบประมาณสนับสนุน
จางครูมาสอนเพิ่มทักษะใหกับชาวบานตอมาไดมีหนวยงานตางๆ เขามาสนับสนุนมากขึ้น ไดแก เกษตรอําเภอ
พั ฒนาชุ มชน อุตสาหกรรม พาณิ ชยจั งหวั ด และสหกรณ จังหวัดเข ามาชวยเหลือให ออกรานตามงานต างๆ ป จจุบั น
ผลิตภัณฑของกลุมเปนที่รูจักของลูกคาทั่วไป รวมทั้งเปนแหลงศึกษาดูงานของผูสนใจทั้งภายในและภายนอกชุมชน
จุดถ ายทอดเทคโนโลยีสมโอหอมหาดใหญ วิทยากร คือ นางบุญชิต รัตนพั นธ เปน จุด
ถายทอดเรื่องการดูแลรักษาสมโอ การตัดแตงกิ่ง การเพิ่มผลผลิต และการผลิตปุยอินทรียใชในสวนสมโอ การ
ปราบศัตรูพืชโดยใชน้ํายาปุยหมักสมุนไพร นางชนัญชิดา หนูสีคง เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร กลาววา “การให
ความรูแ ก เกษตรกรที่ ป ลู ก ส ม โอในเรื่ อ งการตั ด แต งกิ่ ง เพื่ อ ให ผ ลผลิ ต มี คุ ณ ภาพดี โดยพยายามชั ก ชวน
เกษตรกรที่ตองการเปลี่ยนสวนสมโอมาเปนสวนยางพาราใหเขารวมอบรม” เพื่อใหเกษตรกรรักษาสวนสมโอ
หอมหาดใหญ ซึ่งถือวาเปนของดีที่เปนเอกลักษณของอําเภอหาดใหญไวใหยั่งยืน
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ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพี ยงชุมชน วิทยากร คื อ นางศิริรัต น แจงวิชา เปนจุ ด
ถายทอดที่เคยไดรับรางวัลดีเดนประเภทไรนาสวนผสม ศูนยกลางการสาธิตการใชไสเดือนฝอย และการตอเชื้อรา
ไตรโคเดอรมา มีการปลูกไมผลหลายชนิดไวในสวน เชน ทุเรียน มังคุด ลองกอง สมแขก และสมุนไพร เปนตน
นอกจากนี้มีบอเลี้ยงปลาหลายชนิดทําใหมีผลผลิตหมุนเวียนเก็บขายไดตลอดถึงแมในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ําก็ยัง
อยูได เพราะมีรายไดทุกวันโดยมีรายจายเทาที่จําเปน

ส้มแขก
จุ ด ถ า ยทอดการผลิ ต ปุ ย อิ น ทรี ย เ คมี วิ ท ยากร คื อ นายดนั ย เรื อ งกู ล ได รั บ
งบประมาณจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย (วว.) ไดจากการประสานงานของบประมาณจากสํานักงาน
เกษตรอําเภอหาดใหญ มีวัตถุประสงคเพื่อลดรายจาย และใหเกษตรกรผลิตปุยใชเองอยางยั่งยืน ปจจุบันทําไมทันขาย
จุดถายทอดการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ (หมอดินอาสา) วิทยากร คือ นายนิวัฒน
เนตรทองคํา เปนจุดถายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดินสงเสริมการใชปุยอินทรียชีวภาพ เพื่อรณรงคใหเกษตรกร
นําเศษวัสดุเหลือใชมาเพิ่มมูลคาและลดรายจายในครัวเรือน

เนื้อหาในการถายทอดเทคโนโลยี
การดํ าเนินงานถายทอดเทคโนโลยีมีการจัดเนื้ อหา(ความรู)ตามความตองการของเกษตรกร กรณี
ตัวอยาง การถายทอดเทคโนโลยียางพารา มีการคัดเลือกเกษตรกรที่สนใจจากแตละหมูบาน คือ คนที่กรีดยางไม
เปน คนที่วางงาน และประสานขอสนับสนุนงบประมาณจากอบต.ทุงตําเสา เพื่อจัดเตรียมสถานที่ เอกสารตางๆ
ในการฝกอบรม ในป 2551 ดําเนินการฝกอบรมเปดกรีดยางพารา จํานวน 1 รุน 20 คน ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก อบต. ทุงตําเสา เปนเงิน 33,700 บาท นอกจากนี้ ในการจัดการเรียนรูมุงเนนใหเกษตรกร/ชุมชน
สามารถพั ฒนา/สร างความรู ที่ มีความเหมาะสมกั บบริ บทของชุ มชน ในบางกรณี สามารถพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ จนเป น
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เอกลักษณของชุมชน กรณีตัวอยาง กลุมวิสาหกิจชุมชนทําสมแขกที่สามารถคิดคนวิธีการสกัดยางสมแขกออกกอน
นํามาผลิตเปนชาสมแขกที่ปราศจากยางจนเปนผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงของวิสาหกิจชุมชน
การประสานงาน คณะกรรมการบริหาร ศบกต. ประสานงานกับภาคีทั้งภายในกรมสงเสริมการเกษตร
และภายนอกกรมส งเสริมการเกษตร ทั้ งเปน ทางการและไมเปน ทางการ ที่ไมเปน ทางการก็ใชความสัมพัน ธ
สวนตัวในการประสานงานซึ่งประธาน ศบกต. กล าววา “ผมรูจักใครก็จะโทรศัพ ทติด ตอใหมาชวยงานของ
ศบกต. หรือใชวิธีสอบถามคนใน ศบกต. ที่รูจักใครก็ใหชวยติดตอให” ทําให ศบกต. ทุงตําเสามีภาคีเครือขายใน
การดําเนินงานจากหลากหลายหนวยงาน เชน
ภาคีภายนอกกรมสงเสริมการเกษตร
- สํานักงานปศุสัตวอําเภอ สนับสนุนการฝกอบรมการเลี้ยงไก หมู 5
- สถานีอนามัยบานหินผุด สนับสนุนการถายทอดความรูเรื่องอนามัยแกผูสูงอายุ
- โรงเรียนบานหินผุด สนับสนุนการฝกการทําปุยหมักเพาะถั่วงอกแกยุวชน
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย เพื่อผลิตปุยอินทรียเคมี
ภาคีภายในกรมสงเสริมการเกษตร
-. ศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวัดสงขลา เชิญวิทยากรมาถายทอดความรูการผลิตไสเดือนฝอยและการใช
เชื้อราไตรโคเดอรมาในสวนทุเรียน
- สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ศึกษาดูงานการปลูกขาวสังขหยด

การให้บริการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การใหบริการทางการเกษตรเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของกรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตรตองเอื้อให ศบกต. มีระบบการใหบริการในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ ศบกต.ทุงตําเสามีรูปแบบ
การใหบริการและประชาสัมพันธ ดังนี้
รูปแบบการใหบริการของ ศบกต.ทุงตําเสา
- ศบกต. สัญจร เดือนละ 1 ครั้งตอหมูบาน รวม 10 หมูบาน มี อบต.รวมกับ คณะกรรมการ
บริหาร ศบกต. เขาไปใหบริการในหมูบาน เพื่อใหบริการแกเกษตรกรและแกปญหา แกเกษตรกร สถานที่
ใหบริการขึ้นกับความสะดวกของแตละหมูบาน โดยไมไดใชงบประมาณในการดําเนินงาน แตใชศักยภาพในดาน
ความรูความสามารถของคณะกรรมการบริหาร ศบกต. เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร และการสนับสนุนของ อบต.
โดยนักวิชาการสงเสริมการเกษตรถายทอดความรูดานวิชาการและรับปรึกษาปญหาผลผลิตดานการเกษตร สวน
อาสาสมั ครเกษตร ซึ่ งเป น คณะกรรมการบริห าร ศบกต. ให บ ริการเกษตรกรเรื่องการฉี ดวัคซี น ผสมเที ย มโค
กระบือ คุมกําเนิดสุนัข และแมว เปนตน นอกจากนี้มีการแจกเมล็ดพันธุผัก ตนมะละกอ ตนมะเขือ เมล็ดผักบุง
เพื่อใหเกษตรกรนําไปปลูก ซึ่งรูปแบบการใหบริการ ศบกต. สัญจรเปนรูปแบบที่เกษตรกรใหการตอบรับเปนอยางดี
เนื่องจากเกษตรกรไดรับความสะดวก
- การให บ ริ ก าร ณ ที่ ทํ า การ ศบกต.ทุ ง ตํ า เสา โดยมี ค ณะกรรมการบริ ห าร ศบกต.
ผลัดเปลี่ยนกันมาประจําที่ ศบกต. วันละ 3 คน และมีเบอรโทรศัพทใหติดตอในกรณีที่เกษตรกรไมสะดวกที่จะมา
ที่ ศบกต. หรือมีเรื่องดวน เกษตรกรจะโทรตามคณะกรรมการบริหาร ศบกต. คือ หมอดินอาสา ปศุสัตวอาสา
เมื่อไดรับโทรศัพทจากเกษตรกรจะเขาไปหาเกษตรกรในพื้นที่ ทันที หรือใหคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ชวย
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ติดตอประสานงานกับเจาหน าที่ ใหมาสนับสนุ นวิทยากรเรื่องการทําปุย การกําจัดศั ตรูพืช นอกจากนี้ ที่ทําการ
ศบกต. มีเอกสาร ข อมู ล ขาวสารด านการเกษตรจากกรมส งเสริมการเกษตรและหน วยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ใหบริการ

การพยากรณและเตือนภัย
- คณะกรรมการบริ หาร ศบกต. จั ดให มี ฝ ายรั บผิ ดชอบเกี่ ยวกั บการแจ งข าวเตื อนภั ยแก
เกษตรกรทั้ง 10 หมูบาน เมื่อเจาหนาที่ไดรับขอมูลจากจังหวัดแลวมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.
มอบหมายใหผูรับผิดชอบดานพยากรณการเตือนภัยแจงใหเกษตรกรทราบภายใน 24 ชั่วโมง ในกรณีที่มีภัยตางๆ
ในหมูบาน คณะกรรมการบริหาร ศบกต. แจงขาวมายังเจาหนาที่ระดับตําบลเพื่อแจงไปยังสํานักงานเกษตรอําเภอ
หาดใหญ เชน ในป 2550 เกิดพายุตนยางพาราหักโคน เมื่อเดือนมิถุนายนและภัยจากไฟไหมสวนยางพารา หมูที่ 7
- การช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย ธรรมชาติ จ ากภั ย ศั ต รู พื ช สั ต ว และประมง เมื่ อ เกษตรกร
ประสบภั ย ธรรมชาติ คณะกรรมการบริห าร ศบกต. จะตองตรวจสอบความถูกตอง จากนั้น เจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรลงไปตรวจสอบในพื้นที่ บางครั้งตองเดินไปสํารวจในแปลงของชาวบานเพื่อรายงานมายังอําเภอเพื่อให
ความชวยเหลือแกเกษตรกร โดยจายเปนคาชดเชยความเสียหายซึ่งมีการกลั่นกรองอยางรอบคอบตามระเบียบของ
ทางราชการ โดยผานคณะกรรมการบริหาร ศบกต.
ประโยชนที่เกษตรกรไดรับจากการใหบริการของ ศบกต. ทุงตําเสา
- เป น จุ ด ศู น ย ก ลางในการให คํ าปรึ ก ษาด านอาชี พ การเกษตร การตรวจวิเคราะห ดิ น การ
ตรวจสอบสารพิษตกคาง (ในอนาคต) การผสมเทียม โดยคณะกรรมการบริหาร ศบกต.
- ไดรับขอมูลการพยากรณการเตือนภัยระบาด ภัยธรรมชาติ
- เปนแหลงเรียนรูที่ถูกตองและเหมาะสมเปนสถานที่ใหเกษตรกรมารวมประชุมเพื่อปรึกษา
ปญหา มีการวิเคราะหปญหาชุมชน โดยคณะกรรมการบริหาร ศบกต. รวมกับผูนําชุมชน และประชาชนทั่วไป
ชองทางเผยแพรประชาสัมพันธ
- เสียงตามสาย โดยเผยแพรขอมูลขาวสารของ ศบกต. ใหประชาชนทราบทางหอกระจายขาว
วิทยุชุมชน 95.0 MHz นิทรรศการ และการออกหนวย อบต. รวมกับ ศบกต. ถายทอดทุกป
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- การออกหนวย ศบกต. สัญจร ในป 2551 เริ่มวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ณ บานทุงเลียบ
หมูที่ 1 และ ศบกต. มีการแจกพันธุมะละกอเพื่อใหเกษตรกรนําไปปลูกบริเวณบานเปนการสรางแรงจูงใจให
เกษตรกรสนใจมารับบริการและทําการเกษตร
- วารสาร/แผนพับ
- จุดถายทอดความรูทั้ง 6 จุด ใชเปนสถานที่ดูงานของทั้งภายในและภายนอกชุมชน

เคล็ดลับความสําเร็จในการดําเนินงาน ศบกต. ทุงตําเสา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
จากการดําเนินงานพัฒนาการเกษตรของ ศบกต. ทุงตําเสาและเกิดผลสําเร็จของงานพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
เปนอยางดี มีองคประกอบที่นําไปสูความสําเร็จใน 2 ดานหลักๆ คือ คณะกรรมการบริหาร ศบกต. และเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตร
1. คณะกรรมการบริหาร ศบกต. การที่คณะกรรมการบริหาร ศบกต. ไดรับการยอมรับจากสวนตาง ๆ
ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานจึงไดรับความรวมมือ และการสนับสนุนเปนอยางดีสามารถบริหารงานของ ศบกต.
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดจากกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ที่ใชการมีสวนรวม
ในการคิด วางแผน กําหนดเกณฑ และการคัดเลือก โดยภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก อบต. คณะกรรมการ
บริหาร ศบกต. ชุดเดิม เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร และชุมชน ทําใหคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ชุดใหมไดรับ
การยอมรับจากทุกภาคสวน รวมทั้งเกณฑสําคัญที่ใชพิจารณา คือ ความมีจิตอาสา เสียสละ และความสมัครใจของ
เจาตัว ทํ าให ได คณะกรรมการบริห าร ศบกต. ที่ มีคุณ ภาพ ตระหนั กในบทบาทหนาที่ สามารถผลักดัน งานตาม
ภารกิจของ ศบกต. ไดอยางแทจริง
การสื่อสารปฏิสัมพันธที่ดีภายในคณะกรรมการบริหาร ศบกต. และระหวาง ศบกต.กับภายนอก พบวา ใน
ทีมของคณะกรรมการบริหาร ศบกต. มีการเรียนรูและทํางานรวมกันเปนทีมผานกิจกรรมของ ศบกต. ที่สามารถ
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สรางปฏิสัมพันธภายในไมวาจะเปนกิจกรรม ศบกต.สัญจร การมอบหมายงานโดยมีเจาภาพรับผิดชอบในแตละ
ภารกิจและสรางทีมในการทํางาน การประชุมรวมเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน วางแผนและแกปญหาอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ ทั้งรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ เปนการเสริมสรางปฏิสัมพันธและการทํางานเปนทีม
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหาร ศบกต. ยังสามารถเชื่อมโยงกับองคกรหรือภาคีภายนอก ซึ่งรวมทั้งเครือขาย (ชุมชน
อื่นๆ) ไดเปนอยางดี รวมทั้งไดรับการสนับสนุนทางดานวิชาการและงบประมาณที่นํามาใชในการพัฒนาการเกษตร
ในชุมชน
การจั ด ระบบในการบริหารจัด การงานของ ศบกต. โดยคณะกรรมการบริห าร ศบกต. ไดกําหนด
กระบวนการในการทํางานที่ใหความสําคัญกับกรรมการบริหารทุกคนและสามารถดึงศักยภาพของกรรมการมาใช
ประโยชนไดอยางเต็มที่ ทั้งในกรณีการมอบหมายงานตามภารกิจ 9 ดานที่มีเจาภาพ ในการดําเนินงานโดยใหแตละ
คนเลือกตามที่ตนเองถนัดเพื่อเปนแกนในการดําเนินงานดานนั้นๆ หรือในกรณีของการประสานงานกรรมการทาน
ใดที่มีความสัมพันธที่ดีกับภาคสวนใดก็จะเปนแกนในการประสานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ ศบกต. เปนตน
2. เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ผูรับผิดชอบตําบลมีความทุมเทและตั้งใจสูงในการพัฒนางานในพื้นที่
และใหความสําคัญกับกลไกของ ศบกต. โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการบริหาร ศบกต. เริ่มตั้งแตกระบวนการ
คัดเลือกเพื่อใหไดตัวแทนที่แทจริงของชุมชน ทุกภาคสวนใหการยอมรับในการบริหารจัดการงานตามภารกิจ การ
พัฒนาใชกระบวนการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ในการรวมกันคิด/วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติ
และสรุ ป บทเรี ย นร ว มกั น ทั้ ง ในแง มุ ม ของวิ ช าการ เช น กรณี โ ครงการเปลี่ ย นนาร า งเป น นาข า วที่ ค ณะ
กรรมการบริหาร ศบกต. ไดตกลงรวมกันที่จะเปนผูริเริ่มดําเนินการจัดทําแปลงเรียนรูเองเพื่อพัฒนาดานวิชาการ
และในแงมุมการบริหารจัดการโครงการนี้ คณะกรรมการบริหาร ศบกต. ไดคิดหาวิธีการ/ประสานงานเพื่อใหมีการ
ขยายผล รวมถึ งการบริหารงานอื่น ๆ เช น การบริหารงานของ ศบกต. ก็ ดําเนิ นการในลักษณะการมี สวนรวม และให
ความสําคัญกับคณะกรรมการบริหาร ศบกต. ซึ่งเปนมิติในการคิดและการปฏิบัติของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรที่ให
ความสํ าคั ญและใช กลไกของ ศบกต. ในการขั บ เคลื่อ นการพั ฒ นาการเกษตรในพื้ น ที่ อยางแท จ ริง นอกจากนี้
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรสามารถดําเนินงานในฐานะของผูประสานที่สามารถประสานความรวมมือจากภาคี
ตางๆ ไดเปนอยางดี
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แผนผังสรุปการถอดบทเรียนการดําเนินงาน ศบกต. ทุงตําเสา อ.หาดใหญ จ.สงขลา
เคล็ดลับความสําเร็จ

การบริหารจัดการขอมูล
• เนนการมีสว นรวมของ
คณะกรรมการบริหาร ศบกต.
และชุมชนรวบรวม ปรับปรุง
ตรวจสอบ และนําไปใช
การบริการ/
ประชาสัมพันธ
• ใชวิธกี าร ศบกต. สัญจร
เปนการใหบริการทีเ่ ขาถึง
เกษตรกร
• คณะกรรมการ ศบกต.
เต็มใจใหความชวยเหลือ/
บริการเกษตรกรเปนอยาง

กลไกขับเคลื่อนงาน
ศบกต.ทุงตําเสา

คณะกรรมการบริหาร ศบกต.
- กระบวนการคัดเลือกอยางมี

การจัดทําและบูรณาการแผน
• ใชกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชนโดยผานเวทีประชาคมของ
หมูบาน ตําบล และนําเขาสภา
อบต.

การจัดการเรียนรู/การถายทอดเทคโนโลยี
• คณะกรรมการบริหารศบกต.สนใจเรียนรู/
คนหาขอมูลใหมๆ เพื่อพัฒนางานในชุมชน
• การสรางเครือขายเรียนรู/ถายทอด
เทคโนโลยี โดยอาสาสมัครเกษตร

สวนรวม จึงไดคนที่มีจิตอาสา
เสียสละเพื่อสวนรวม
- มีการสื่อสารและสราง
ปฏิสัมพันธที่ดี
- การเชื่อมโยงการทํางานกับ
ชุมชน/รับฟงความคิดเห็น
และชวยเหลือแกปญหา
การเกษตรในพื้นที่
- การจัดหาเครือขายในการ
ทํางานรวมกับ ศบกต. โดย
ใหคณะกรรมการ ศบกต.
เปนเจาภาพดําเนินงานและ
หาทีมงานทํางานในแตละ
ภารกิจ
- การทํางานสอดคลองกับวิถี
ชีวิตของชุมชน

บริบทชุมชน
คนในชุมชนเรียนรูจากภูมิปญญาและเทคโนโลยี
ใหมๆ เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง
• คนในชุมชนมีความเสียสละ ทํางานเพื่อสวนรวม
และมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
• ผูนําชุมชนใหความสําคัญกับการเกษตร และให
การสนับสนุนการดําเนินงานที่เกิดประโยชนตอ
ชุมชน เพื่อใหเกษตรกร/ชุมชนพึ่งพาตนเองได
•

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
- ตั้งใจจริง เสียสละ ทํางาน

เพื่อสวนรวม
- ใหความสําคัญกับ
คณะกรรมการ ศบกต.
- สามารถประสานงานกับภาคี
ที่เกี่ยวของเกี่ยวของไดเปน
อยางดี

๓๘

เบื้องหลังความสําเร็จ
การทํางานเปนทีม ระหวางกองแผนงาน สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
และ กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร เริ่มจากการไดรับคําสั่งจากอธส.ให
ไปถอดบทเรียนการดําเนินงานของศบกต.ทุงตําเสาจึงไดมีการเตรียมการกอนลงพื้นที่
เพื่อหาประเด็นที่จะพูดคุยกับ ศบกต. ประมาณ 3 ครั้ง กอนลงพื้นที่แบงงานกันทํา
ระหวางทีมงาน คือ ซักถาม 2 คน จดบันทึกละเอียด 1 คน พรอมอัดเสียง และจับ
ประเด็นดวย mind map 1 คน
สวนประเด็นที่จะเขียนแบงกันหลังจากที่ออกจากพื้นที่แลว ครั้งตอไปนาจะแบงประเด็นที่จะเขียนกันกอน
ลงพื้นที่ เพื่อสามารถเตรียมการซักถาม จดบันทึกไดตรงประเด็นมากขึ้น
ขอสังเกต ในการจดบันทึก ควรโนตคําพูดที่สําคัญ ๆ ไววาใครเปนผูพูด หรืออัดเทปไว
บรรยากาศในเวที การถอดบทเรียน ในวัน แรกดําเนิ น งานที่ ศบกต. มีคณะกรรมการบริห าร ศบกต.
เขารวมเวทีจํานวนมากจึงมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน บรรยากาศคอนขางดีไมซีเรียสมากนัก แตในวันที่ 2 เปนเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเจาหนาที่ของสํานักงานเกษตรอําเภอซึ่งมีการพูดคุยซักถามเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
ระดับตําบล (นางชนัญชิดา หนูสีคง) คอนขางมาก ทําใหบรรยากาศคอนขางซีเรียส ตองหยุดพักบางแลวคอยมาคุย
กันตอ

เทคนิคการเขียน หลังจากออกจากพื้นที่ควรรีบเขียนทันที เพราะยังจําเรื่องราวไดอยู และอยาคิดวาการ
เขียนครั้งแรกแลวจะตองดีที่สุด ถาคิดอยางนี้มักจะยากที่จะเริ่มตนจรดปากกา ดังนั้นเขียนรางที่ 1 ออกมาใหได
กอนแลวการแกไขในครั้งตอ ๆ ไปก็ไมใชเรื่องยากแลว จากประสบการณในการถอดบทเรียนครั้งนี้ ทุกคนก็
กลับมาเขียนรางที่ 1 ก็ออกมา 4 คน 4 สไตล สุดทายแลวคงตองปรับใหเปนสไตลเลาเรื่อง เพื่อใหคนอานไม
เครียด คือ ไดทั้งความรูและความรูสึกดวย (แตคนเขียนเครียด) ยังไมรูวางานนี้จะตองแกไขกี่รอบ

๓๙

โจทยถอดบทเรียนการดําเนินงานพัฒนาการเกษตรของ ศบกต. ทุงตําเสา อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา
อยางไร

1. การใช ศบกต. เปนกลไกในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได
2. การประสานและบูรณาการการทํางานที่ดีระหวาง ศบกต. และ อบต. มีแนวทางและวิธีการอยางไร

ประเด็น
1. ขอมูลพื้นฐานตําบล
- เศรษฐกิจ/สังคม/ชีวภาพ
ขอมูลพื้นฐาน อบต.
- จํานวนสมาชิก
- โครงสราง
- งบประมาณ
2. การบริหารงานของ อบต. ในดาน
 องคกร
 แผน
 งบประมาณ
3. การบริหารงานของ ศบกต.
 กระบวนการทํางาน
 การบริหารศบกต.
 การบริหารงาน 4 ดาน ตามระบบสงเสริม
(ขอมูล แผน การบริการ และการถายทอดเทคโนโลยี)
หมายเหตุ

แนวทางการพูดคุยในแตละประเด็น คือ
1. การปฏิบัติ
 กระบวนการ/วิธกี าร/เทคนิค
 การสนับสนุน
 การเชื่อมโยงงาน
 บทบาทของผูเกี่ยวของ
2. ผลที่เกิดขึ้น
 ปจจัยที่ทําใหสําเร็จ
 ปญหา/อุปสรรค/การแกไข
 ตัวอยางที่เห็นเปนรูปธรรม

วิธีการ
 ขอมูลมือ 2 จาก อบต. และเจาหนาที่ฯ

สนทนากลุม
 Focus group ที่ ศบกต.
 ดูงานในพื้นที่
สนทนากลุม
Focus group ที่ ศบกต.
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