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สาร

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการพัฒนาและ

ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการส่ ง เสริ ม การเกษตรให้ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทการ
เปลีย่ นแปลงของสังคมภาคการเกษตร โดยมีแนวทางส่งเสริมการเกษตร
เชิ ง พื้ น ที่ ซึ่ ง เป็ น กระบวนการพั ฒ นาการเกษตรที่ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ
กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยยึ ด พื้ น ที่ เ ป็ น หลั ก
(Area - based) เป็ น การต่ อ ยอดกลไกการทำ � งานของ
กรมส่งเสริมการเกษตร เช่น แปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน Young
Smart Farmer และองค์กรเกษตรกรต่าง ๆ ให้มาร่วมกันพัฒนาชุมชน
ของตนเอง เพือ่ ให้ทกุ คนในชุมชนได้รบั ผลประโยชน์รว่ มกัน สร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมด้วยการจัดเวทีชุมชนเพื่อร่วมกันกำ�หนดเป้าหมายการพัฒนา
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเกษตรของพืน้ ที่ เพือ่ จัดทำ�แผนพัฒนาการเกษตร
ของชุมชน ตลอดจนร่วมกันจัดการความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่าย
ในพืน้ ที่ กำ�หนดเป็นแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของชุมชน/พื้นที่
ในการสร้างกระบวนการพัฒนาดังกล่าว
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงของโลก
กรมส่งเสริมการเกษตร จะยืนเคียงคู่เกษตรกรในการพัฒนาการเกษตร
ได้เต็มศักยภาพของพื้นที่ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมพัฒนา
การเกษตรอย่างเป็นองค์รวม เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกิดจากพื้นที่
อย่างแท้จริง
(นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำ�รง)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

คำ�นำ�

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร
ตามลำ�ดับ โดยในปี 2562 ได้นำ�แนวทางการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
ของทุ ก ภาคส่ ว นจั ด ทำ � เป็ นโครงการพั ฒ นางานส่ ง เสริ ม การเกษตร
เชิงพื้นที่ที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area - based) ซึ่งเป็นโครงการนำ�ร่อง
ใน 6 ภูมิภาค ได้แก่ (1) ภาคกลาง ที่จังหวัดปทุมธานี (2) ภาคตะวัน
ตก ที่จังหวัดสมุทรสงคราม (3) ภาคตะวันออก ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
(4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ (5) ภาคใต้ที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช และ (6) ภาคเหนือ ที่จังหวัดตาก
ปี 2563 จึงได้มกี ารขยายผลแนวทางดังกล่าวให้มกี ารดำ�เนินการ
ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรค
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ทำ�ให้การอบรมเจ้าหน้าทีใ่ นสภาวะปกติ
ต้ อ งชะงั ก อย่ า งไรก็ ต ามยั ง มี ค วามจำ � เป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นา
บุคลากรเพื่อรองรับการดำ�เนินการดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจึง
ได้นำ�ระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)
ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบทางไกล (Online learning) และทางใกล้ (การ
ฝึกปฏิบตั ใิ นพืน้ ที)่ เพือ่ พัฒนาเจ้าหน้าทีใ่ ห้มคี วามรูค้ วามสามารถในการ
จัดเวทีชุมชนเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้จดั ทำ�คูม่ อื ดำ�เนินการ
โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรในงานส่ ง เสริ ม การเกษตร ประกอบด้ ว ย
ทีม่ าของการส่งเสริมการเกษตรเชิงพืน้ ที่ การส่งเสริมการเกษตรเชิงพืน้ ที่

คืออะไร ใครได้อะไรจากการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ แนวทาง
การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ กระบวนการทำ�งานส่งเสริมการเกษตร
เชิงพื้นที่ การจัดเวทีชุมชน การเตรียมการ การจัดเวทีชุมชน ปีที่ 1 – 3
รวมถึ ง เทคนิ ค การจั ด เวที ชุ ม ชนในการเป็ น วิ ท ยากรกระบวนการ
และข้อสังเกตในการจัดเวทีชุมชน
กรมส่งเสริมการเกษตรหวังว่าคู่มือดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม
การเกษตรในทุกระดับ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำ�งานส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่ ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการจัดทำ�
แผนพัฒนาการเกษตรแบบมีสว่ นร่วมของชุมชน เกิดการบูรณาการทำ�งาน
ในพืน้ ทีข่ องหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ช่วยแก้ไขปัญหาตามความต้องการและ
ศักยภาพของชุมชน และสร้างความสัมพันธ์ของคนในแต่ละชุมชนให้เป็น
เครือข่ายที่เสริมพลังซึ่งกันและกัน

(นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร)
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ที่มาของการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
การส่งเสริมการเกษตรในระยะเวลาที่ผ่านมา มีการส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกรทัง้ ในลักษณะรายบุคคล (Individual Approach)
การส่งเสริมรายกลุ่ม (Group Approach) ตลอดจนการส่งเสริม
ให้ เ กษตรกรบริ ห ารจั ด การสิ น ค้ า เกษตรตลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
(Commodity Approach) แต่การดำ�เนินงานในพื้นที่ยังขาด
การกำ�หนดเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ชัดเจนร่วมกัน โดยแต่ละโครงการ
ต่ า งกำ � หนดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายของตนเอง ขาดการเชื่อมร้อย
กระบวนการพัฒนาในระดับพืน้ ทีท่ เ่ี ป็นรูปธรรม และขาดการเชือ่ มโยง
กิจกรรมการพัฒนาจากต้นทาง กลางทาง และปลายทาง

การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่คืออะไร ?
การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่เป็นการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
(Area base) โดยมีกลไกการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร
ทีส่ �ำ คัญในพืน้ ที่ เพือ่ ให้เกิดการพัฒนากระบวนการทำ�งานทีเ่ ป็นการบูรณาการ
การทำ�งานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันพัฒนาชุมชน
เกษตรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ สอดคล้องกับบริบทของพืน้ ที่
นำ�ไปสูก่ ารพึง่ พาตนเองในระยะยาว กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จดั ทำ�
แนวทางพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพืน้ ที่ (Area-based Approach)
ซึ่งมีแนวคิดหลัก คือ การทำ�งานส่งเสริมการเกษตรโดยใช้พื้นที่เป็น
ตัวตัง้ ในการพัฒนา โดยมีกลไกการขับเคลือ่ นงานส่งเสริมการเกษตร
ที่สำ�คัญในพื้นที่ คือ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer,
YSF) ทีจ่ ะเป็นผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงของชุมชน วิสาหกิจชุมชน องค์กร
ธุรกิจชุมชนที่มีบทบาทสำ�คัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และ
แปลงใหญ่ที่เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อการผลิตและบริหาร
จัดการร่วมกัน ได้มีเวทีในการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างการ
เชื่อมโยง ประสานงานและขยายเครือข่ายการพัฒนาให้ครอบคลุม
คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
10 ในงานส่
งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

กลุ่มต่างๆ ของชุมชน เช่น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อร่วมกัน
กำ�หนดเป้าหมายและแผนพัฒนาของตนเอง ตลอดจน
สร้างการบูรณาการการทำ�งานของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน มีการกระจาย
ผลประโยชน์สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

ใครได้อะไรจากการส่งเสริมการเกษตรเชิงพืน้ ที่ ?
1.		 เจ้าหน้าที่

			• เกิดการ “การบูรณาการการทำ�งาน”
ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมถึง
ภาคเอกชน โดยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้บทบาท
การทำ � งานของแต่ ล ะหน่ ว ยงานชั ด เจนขึ้ น และ
ประสานการทำ�งานได้ดีขึ้น
			• มี ก ารปรั บ วิ ธี คิ ด และวิ ธี ก ารทำ � งาน
“แบบมี ส่ ว นร่ ว ม” เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนคิ ด วิ เ คราะห์
แก้ ปั ญ หาด้ ว ยตนเอง โดยเจ้ า หน้ า ที่ ป รั บ บทบาท
เป็นผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา ผู้อำ�นวยความสะดวก
(Facilitator) และเป็นนวัตกรชุมชน ซึ่งเป็นผู้คิดค้น
แนวทาง วิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาชุมชน
			• ได้เรียนรู้การใช้ “เครื่องมือที่เหมาะสม”
ในแต่ละเวที เพือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูล การสร้างเครือข่าย
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
			• มี “ ที ม เ รี ย น รู้ ” ใน กา รจั ดเ วที
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ที่ มี ก ารเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา
การทำ�งานร่วมกัน
คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
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2.		 ชุมชน

			• ได้รว่ มกันกำ�หนด “เป้าหมายร่วม” ของชุมชน เกิดการรับรู้
และปรั บ เปลี่ ย นมุ ม มองต่ อ การแก้ ปั ญ หาของตั ว เองและร่ ว มกั น
พัฒนาชุมชน
			• แกนนำ�ในทุกพืน้ ทีท่ มี่ าเข้าร่วม ทัง้ YSF ศพก. แปลงใหญ่
วิสาหกิจชุมชน และอืน่ ๆ เกิดการสร้าง “ความตัง้ ใจจริง” มี “จิตสำ�นึก
ทีด่ ”ี ในการแก้ปญ
ั หาและกระจายผลประโยชน์สชู่ มุ ชนตามศักยภาพ
ที่แต่ละคนมีมาเสริมพลังซึ่งกันและกัน
			• การมีเวทีให้แกนนำ�ในพื้นที่มา “วิเคราะห์ปัญหาและ
สถานการณ์” ในชุมชน จะเป็นการทำ�งานบน “ฐานข้อมูล” และ
“แลกเปลีย่ นเรียนรู”้ ร่วมกัน ทำ�กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนือ่ ง ทำ�ให้
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้น
			• ได้ “แผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน” ที่ “ตอบโจทย์”
ชุมชนอย่างแท้จริง เป็นแผนปฏิบัติการที่มี “การจัดการทรัพยากร”
ในพื้นที่อย่างคุ้มค่า มีการต่อยอดภูมิปัญญา ด้วยเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า หรือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการ
“เชื่อมโยงกิจกรรม” ต่างๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร
หลักของชุมชน

แนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
		 1.		 “วิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่”อย่างรอบด้านเพื่อค้นหา
“ศักยภาพ” และ “ปัญหา” ทีแ่ ท้จริงเป็นการสร้างกระบวนการพัฒนา
บนฐานการใช้ข้อมูลของตนเอง
		 2. สร้าง “กระบวนการมีส่วนร่วม” เพื่อให้เกิดความรู้สึก
เป็นเจ้าของและร่วมกันกำ�หนด “เป้าหมายร่วม” ตลอดจนจัดทำ�
“แผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน” ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทและ
ทุนทรัพยากรของพืน้ ที่ และเป็นเครือ่ งมือสร้าง “กระบวนการเรียนรู”้
ของเกษตรกร
คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
12 ในงานส่
งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

3. การจัดการความสัมพันธ์ของคนในชุมชน โดยการจัดเวที
ชุมชนเพือ่ ให้เป็น “พืน้ ทีพ่ บปะและแลกเปลีย่ นเรียนรู”้ ของกลไกหลัก
คือ YSF ศพก. แปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และกลุม่ เกษตรกรต่างๆ
ในพื้นที่จะเป็น “ผู้ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา” ในพื้นที่ตนเอง
4. การร่วมกันกำ�หนดรูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ
ด้วยตนเอง เป็น “เครือข่ายที่เสริมพลัง” การทำ�งานตามความถนัด
ของตนเอง เพื่อ “ลดความเหลื่อมล้ำ�” สร้างความเข้มแข็งและเกิด
การพัฒนาในชุมชนอย่างยั่งยืน
5. “บูรณาการการทำ�งาน” ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
และนอกพืน้ ที่ ตามบทบาทและภารกิจ โดย “ยึดพืน้ ทีเ่ ป็นศูนย์กลาง”
ในการส่งเสริม และสนับสนุนตามความต้องการของพื้นที่ทั้งในเรื่อง
งบประมาณ ความรู้ และทรัพยากร
6. ร่วมกันวางแผนระยะยาว กำ�หนดตัวชี้วัด และกำ�หนด
รูปแบบ “การกระจายผลประโยชน์สชู่ มุ ชน” และ “ขยายผลความสำ�เร็จ”
ไปสู่พื้นที่อื่น

กระบวนการทำ�งานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ทำ�อย่างไร ?
“กระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก”
ในการดำ�เนินงานพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่จะให้ความ
สำ�คัญกับ “การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม” เพื่อให้เกษตรกรเกิด
“ความรู้สึกเป็นเจ้าของ” ซึ่งจะนำ�ไปสู่การปรับแนวคิด (Mindset)
ของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในการสร้างกระบวนการพัฒนาพื้นที่
แบบพึ่งพาตนเองผ่านการจัดเวทีชุมชนจำ�นวนอย่างน้อย 3 เวที ดังนี้
ในเวทีแรก มีการสร้างทีมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูอ้ �ำ นวยความสะดวก (Facilitator) ชักชวนคนในชุมชน
มาพูดคุย แลกเปลีย่ นความคิดเห็น เพือ่ ให้เกิด “การจัดความสัมพันธ์
ใหม่ของคนในพืน้ ที”่ จากต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำ� มาหาวิธกี าร
คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
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ทำ�งานร่วมกันเป็นเครือข่ายเสริมพลังซึ่งกันและกัน โดย “วิเคราะห์
ข้อมูลและสถานการณ์ของพืน้ ที”่ จากนัน้ จึง “กำ�หนดเป้าหมายร่วม”
ของการพั ฒ นาพื้ น ที่ ที่ มุ่ ง เน้ น การพึ่ ง พาตนเองแล้ วใช้ เ ครื่ อ งมื อ
Supply Chain Analysis เพื่อนำ�ไปสู่ “การวางแผนพัฒนาการ
เกษตรของตนเอง” ที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ของพื้นที่ตั้งแต่
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการทุน
ทั้งคน เงิน ทรัพยากรของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง
การนำ�เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมมาใช้ในการแก้ปญ
ั หาของพืน้ ที่ การต่อยอด
ภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ตลอดจนการนำ�ศัก ยภาพ จุ ดแข็ ง ของพื้ น ที่
มาขยายผล
จากนั้นในเวทีที่ 2 จะเป็นการ “แสวงหาความร่วมมือ”
จากภาคีเครือข่าย โดยการใช้ Venn Diagram เป็นเครือ่ งมือวิเคราะห์
รูปแบบและการจัดความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่
แล้วจึง “ร่วมลงมือทำ�” ตามแผนพัฒนาที่กำ�หนดร่วมกัน ชุมชน
ต้ อ งร่ ว มกั น ดำ � เนิ น กิ จ กรรม และกำ � หนดกฎ กติ ก าต่ า ง ๆ
ในการบริหารจัดการกิจการของตนเอง โดยมีการแต่งตั้งเกษตรกร
ทีอ่ ยูใ่ นชุมชนเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการระดับพืน้ ที่ ให้เป็นแกนหลัก
ดำ�เนินการ และมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายช่วยเติมเต็มองค์ความรู้
เช่น การบริหารจัดการกลุม่ และเครือข่าย รวมทัง้ เทคโนโลยีทแี่ ก้ปญ
ั หา
การเกษตรของชุมชน

คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
14 ในงานส่
งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

ส่วนในเวทีที่ 3 เกษตรกรจะ “ร่วมติดตามผล” การดำ�เนินการ
โดยแต่ละชุมชนจะมีการออกแบบระบบการติดตามผลการดำ�เนินการ
เช่น การตรวจแปลงผัก การเยีย่ มแปลงของเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
การประชุมติดตามผลรายเดือน นำ�ไปสู่ขั้นตอน “ร่วมรับผล”
ซึ่งนอกจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับผลประโยชน์แล้ว
จะมีการกำ�หนดรูปแบบ วิธีการในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
สูช่ มุ ชนในรูปแบบต่างๆ เช่น การจ้างแรงงานในชุมชน การจำ�หน่ายปุย๋
ราคาต้ น ทุ น การรั บ ซื้ อ ผลผลิ ต จากชุ ม ชน การจั ด ตั้ ง กองทุ น
เพือ่ สาธารณะประโยชน์ แล้วร่วมกันกำ�หนด “แผนพัฒนาระยะ 5 ปี”
เพื่ อใช้ เ ป็ น เส้ น ทางในการนำ �ไปสู่ ก ารบรรลุ เ ป้ า หมายที่ ร่ ว มกั น
กำ�หนด เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืน ทัง้ นีใ้ นแต่ละเวทีอาจจะมีการจัดเป็น
เวทีย่อยๆ ได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในชุมชน
คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร

ในงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
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)การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ (Area-Based Agricultural Extension
คือ

กระบวนการพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ
ชุมชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน : ร่วมคิด/ตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมลงมือ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมรับผลที่เกิดขึ้น

กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

ร่วมคิด/
ตัดสินใจ

Participation Development Process
ปีที่ 3

เวทีชุมชนครั้งที่ 3 สรุปบทเรียนและคืน
ข้อมูลสู่ชุมชน
• การถอดบทเรียน สรุปผล
การสะท้อนผล
• การคืนข้อมูล
และคืนข้อมูล
• การขยายผลสู้ชุมชนอื่น

ร่วมรับผล

ปีที่ 2

กระบวนการ ร่วมวางแผน
มีส่วนร่วม

ร่วมติดตาม/

ประเมินผล
• การเตรียมการ
• สร้างและพัฒนาทีม
• การจัดการข้อมูล

)(Reflection

เวทีชุมชนครั้งที่ 2
พัฒนำศักยภำกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มและ
เชื่อมโยงเครือข่ำย
การติดตาม
• การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แบบมีสว่ นร่วม
การจัดการกลุ่ม/เครือข่าย
)Observe(
• การด�าเนินงานแบบมีส่วนร่วม

ปีที่ 1

วางแผน
)Plan(

ร่วมลงมือ

เวทีชุมชนครั้งที่ 1 จัดท�ำแผนพัฒนำกำรเกษตรของชุมชน
• ปรับกระบวนการ
• การวิเคราะห์สถานการณ์
• ก�าหนดเป้าหมายร่วม
• จัดท�าแผนพัฒนาการเกาตรของชุมชน/ต�าบล

ปฏิบัติการใน
)พื้นที่ (Action

กิจกรรมการขับเคลื่อน
ต้นทาง
ลดต้นทุน •
เพิ่มประสิทธิภาพ •
ผลิตให้ได้มาตรฐาน •

กลางทาง
เพิ่มมุลค่า •
แปรรูปผลิตภัณฑ์ •
รวบรวมลผลิต •

ปลายทาง
เชื่องโยงตลาด •
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว •

สนับสนุนการขับเคลื่อนในพื่นที่

กษ./สธ./อก./อว./ฯลฯ
สนับสนุนความรู้

ตลาดชุมชน/โรงเรียน/โรงพยาบาล/ธกส./เอกชน/ฯลฯ
สนับสนุนตลาด

กษ./มท./อปท./ฯลฯ
สนับสนุนงบประมาณ

การกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชน

กองทุน

กลุ่มและเครือข่าย
ต่างๆ

การจ้างงาน

พัฒนาการ
เรียนรู้

กิจกรรม
สาธารณประโยชน์

ท่องเที่ยว
เชิงเกษตร

ภาพที่ 1 กระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
16 ในงานส่
งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

ส่วนที่

2

การจัดการเวทีชุมชน

คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
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การจัดเวทีชุมชนเชิงพื้นที่
เตรียมการก่อนจัดเวทีชุมชน
1

เตรียมทีมงานจังหวัดและอ�ำเถอ
Facilitator
จดละเอียด

จด MINDMAP

ถ่ายภาพ

การเตรียมตัวเป็นวิทยากรกระบวนการ (Facilitator : Fa)
1. ใจรักการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
2. ไม่แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก ไม่ใช้ประสบการณ์ของ Fa ชี้น�ำกลุ่ม
3. พยายามให้ทุกคนเสมอภาคเท่าเทียม Fa ต้องไม่ล�ำเอียง
4. ทุกคนต้องได้แสดงความคิดเห็น แต่ห้ามบังคับ
5. ชวนคุยเชิงบวก สร้างบรรยากาศดีๆ
6. รักษาเวลา ต้องมีแผน
7. ท�ำเป็นทีม
8. อุปกรณ์ต้องพร้อม
• ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับต�ำบล
2
• วิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (คน/พื้นที่/สินค้า/agrimap อื่นๆ
ข้อมูลที่จะวิเคราะห์

สถานการณ์ปัจจุบัน ศักยภาพ/จุดเด่น

ปัญหา

ความรู้ที่ต้องการ

พื้นที่ เช่น
- ทรัพยากรธรรมชาติ
- ข้อมูลกายภาพ ชีวภาพ
- ภัยธรรมชาติ
- แหล่งน�้ำ/สาธารณูปโภค/เส้นทางคมนาคม
คน เช่น
- เกษตรกร องค์กรเกษตรกร
- การเมืองการปกครอง
- สภาพสังคม ครัวเรือนเกษตรกร
- ประเพณี วัฒนธรรม
- สภาพความเป็นอยู่ วิถีชีวิต อาชีพหลัก
อาชีพรอง อาชีพเสริม (รายได้ ค่าจ้าง)
สินค้า เช่น
- สินค้าการเกษตรหลัก (ต้นทุน ผลผลิต ราคา)
- การใช้เทคโนโลยีในการผลิต
- การใช้แรงงานในการผลิต
- ตลาดทั้งในชุมชน/นอกชุมชน

การคัดเลือกเกษตรกรแกนน�ำ

3







จิตอาสา เสียสละ มีความตั้งใจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต
เป็นที่ยอมรับของชุมชน สามารถสื่อสารและประสานงานกับเกษตรกรรายอื่นๆ ในชุมชนได้ดี
มีความพร้อมในการท�ำกิจกรรมร่วมกับเกษตรกรอื่นๆ
มีแนวคิดในการพึ่งพาตนเอง
มีภาวะผู้น�ำ

การวางแผนจัดเวทีชุมชน

4
วัน/เวลา

กิจกรรม

วัตถุประสงค์ วิธีการ/กระบวนการ

คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
18 ในงานส่
งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

ระยะเวลา

เครื่องมือ

ผู้รับผิดชอบ

การเตรียมการ

1. การเตรียมทีมปฏิบัติการการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
		 1.1		องค์ประกอบของทีมปฏิบัติการ ควรประกอบด้วย
				
		เจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงานเกษตรจังหวัด ผูแ้ ทนกลุม่ ๆ ละ 1 คน
				
		 เจ้าหน้าที่สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอเป้าหมาย 2 คน
		 1.2		บทบาทของทีมปฏิบัติการ
				
		ศึกษาข้อมูลมือสองของพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย เพือ่ ทำ�ความเข้าใจ
บริบทของพื้นที่ คน และสินค้า
				
		 เป็นวิทยากรกระบวนการจัดเวทีชมุ ชนเพือ่ จัดทำ�แผน
พัฒนาการเกษตรของชุมชน
				
		 ประสานงานการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาการเกษตรของ
ชุมชน
				
		 สรุปผลและคืนข้อมูลให้กับชุมชน
				
		 จัดทำ�แผนจัดเวทีชุมชน
2. การทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรประจำ�ตำ�บล เพือ่ คัดเลือก
สินค้าเกษตรและพื้นที่เป้าหมายในการดำ�เนินงาน ข้อมูล
ที่จำ�เป็น
		2.1		สินค้า : วิเคราะห์ขอ้ มูลสถานการณ์ระดับตำ�บล ทัง้ ด้าน
การผลิต การตลาด เพือ่ ให้ทราบสภาวะปัจจุบนั ตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน
ของสินค้าเกษตรในตำ�บล เพื่อทำ�การคัดเลือกสินค้าเกษตรหลัก
(Product Champion) ของตำ�บล
		2.2		พืน้ ที่ : วิเคราะห์ขอั มูลการใช้ประโยชน์พนื้ ทีท่ างการเกษตร
ของสินค้าเกษตรหลัก ศึกษาสภาพของพื้นที่ ทั้งข้อมูลการใช้ที่ดิน
ศักยภาพ และสภาพปัญหา เพือ่ กำ�หนดขอบเขตพืน้ ทีท่ จี่ ะดำ�เนินการ
ส่งเสริม ซึง่ ควรกำ�หนดขอบเขตในระดับตำ�บล เพือ่ ให้การดำ�เนินการ
มีความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบูรณาการกับ
หน่วยงานภาคีระดับพื้นที่
คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
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2.3		คน : วิเคราะห์ข้อมูลเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในพืน้ ทีต่ ลอดห่วงโซ่อปุ ทานของสินค้าเกษตรหลัก
เพื่อคัดเลือกบุคคลเป้าหมายที่จะเข้าร่วมเวทีชุมชน

การวิเคราะห์สถานการณ์ของพื้นที่จากข้อมูลทุติยภูมิ

กระบวนการ		:
		(1)		วิทยากรกระบวนการนำ�ผู้เข้าร่วมเวทีให้ร่วมกันวิเคราะห์
สถานการณ์ของพื้นที่ โดยเริ่มจากข้อมูลพื้นที่ ให้ระบุว่าสถานการณ์
ปัจจุบันข้อมูลพื้นที่ในประเด็นต่างๆ เป็นอย่างไร เช่น ด้านกายภาพ
ชีวภาพ ทรัพยากร ธรรมชาติ แล้วให้ระบุว่ามีจุดเด่น ศักยภาพ
อะไรบ้าง แล้วช่วยกันวิเคราะห์สภาพปัญหาว่าเป็นอย่างไร
		(2)		วิเคราะห์ข้อมูลด้านคน และสินค้า โดยเรียงตามประเด็น
เหมือนกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่
		 (3)		ในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทั้งข้อมูล พื้นที่ คน - สินค้า จะต้องทำ�การวิเคราะห์ (ตีความ) ข้อมูล (Data)
ให้เป็นสารสนเทศ (Information) ทีส่ ามารถนำ�ไปใช้ได้ เช่น แหล่งน้�ำ
ในพื้นที่มีอะไรบ้างและเพียงพอต่อการทำ�การเกษตรหรือไม่ ถ้าไม่
เพียงพอจะทำ�อย่างไร จะต้องหาหน่วยงานใดมาสนับสนุน หรือมี
เกษตรกรที่สามารถเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำ�ในการทำ�
การเกษตรในพื้นที่หรือไม่ เป็นต้น
		 (4)		วิทยากรกระบวนการนำ�ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการนำ�
แผนพัฒนาการเกษตรมาทบทวนตามตารางที่ 1 จากนั้นนำ�มา
ทบทวนกับชุมชนในเวทีชุมชน โดยใช้แผนที่ชุมชนเป็นเครื่องมือ
คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
20 ในงานส่
งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ของพื้นที่จากข้อมูลทุติยภูมิ

				 (เตรียมก่อนจัดเวทีชุมชน)
ตำ�บล ..................... อำ�เภอ ........................ จังหวัด ........................
ข้อมูลที่จะวิเคราะห์

สถานการณ์ ศักยภาพ/ ปัญหา
ปัจจุบัน
จุดเด่น

ความรู้ที่
ต้องการ

พื้นที่ เช่น
- ทรัพยากรธรรมชาติ
- ข้อมูลกายภาพ ชีวภาพ
- ภัยธรรมชาติ
- แหล่งน้ำ�
/สาธารณูปโภค
/เส้นทางคมนาคม
คน เช่น
- เกษตรกร :
YSF, SF, อกม. ฯ
- องค์กรเกษตรกร :
วสช., ศพก., แปลงใหญ่,
กลุ่มแม่บ้านฯ
- การเมืองการปกครอง
- สภาพสังคม ครัวเรือน
เกษตรกร
- ประเพณี วัฒนธรรม
- สภาพความเป็นอยู่
วิถีชีวิต
- อาชีพหลัก อาชีพรอง
อาชีพเสริม (รายได้
ค่าจ้าง)
สินค้า เช่น
- สินค้าการเกษตรหลัก
(ต้นทุน ผลผลิต ราคา)
- การใช้เทคโนโลยีใน
การผลิต
- การใช้แรงงาน
ในการผลิต
- ตลาดทั้งในชุมชน/
นอกชุมชน

คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
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3. การคัดเลือกเกษตรกรแกนนำ�
		 ควรคั ด เลื อ กเกษตรกรที่ เ ป็ น แกนนำ �ในพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ กำ � หนด
ขอบเขตไว้แล้ว เช่น อาสาสมัครเกษตร YSF วิสาหกิจชุมชน
คณะกรรมการศพก. หรื อ แปลงใหญ่ เพื่ อ เป็ น กลไกหลั กในการ
ขับเคลื่อนงานโดยพิจารณาจาก
		 3.1		จิตอาสา เสียสละ มีความตั้งใจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต
		 3.2		เป็นทีย่ อมรับของชุมชน สามารถสือ่ สารและประสานงาน
				กับเกษตรกรรายอื่นๆ ในชุมชนได้ดี
		3.3		มีความพร้อมในการทำ�กิจกรรมร่วมกับเกษตรกรรายอื่นๆ
		 3.4		มีแนวคิดในการพึ่งพาตนเอง
		 3.5		มีภาวะผู้นำ�
4. การจัดทำ�แผนจัดเวทีชุมชน
		 ก่อนลงพืน้ ทีจ่ ดั เวทีชมุ ชนทีมปฏิบตั กิ ารควรเตรียมการในเรือ่ ง
ต่อไปนี้
		 4.1		การแบ่งบทบาทหน้าที่ในทีม ประกอบด้วย วิทยากร
				กระบวนการ คนจดบันทึกข้อมูล คนเขียน Mind map
				หรือจับประเด็น
		 4.2		การกำ�หนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ต้องการ
		 4.3		เครือ่ งมือทีต่ อ้ งใช้ในการจัดเวทีเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
				ในข้อ 4.2
		 4.4		แผนจัดเวทีชุมชน ตัวอย่างตามใน QR Code
5. การเตรียมตัวของวิทยากรกระบวนการ (facilitator: fa)
		 5.1		“ใจ” รักการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
		 5.2		“ไม่ชี้นำ�” fa ไม่แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก ไม่ใช้
				ประสบการณ์ของ fa ชี้นำ�กลุ่ม
คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
22 ในงานส่
งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

		 5.3		“เท่าเทียม” พยายามให้ทุกคน เสมอภาค เท่าเทียม
				fa ต้องไม่ลำ�เอียง
		 5.4		“ทุกคนต้องได้แสดงความคิดเห็น” แต่ห้ามบังคับ
		 5.5		ชวนพูดคุย “เชิงบวก” สร้างบรรยากาศดีๆ
		 5.6		“รักษาเวลา” ต้องมีแผน และทำ�ตามแผน
		 5.7		“ทำ�เป็นทีม” มี fa มีคนทำ� Mind map จดละเอียด
				สังเกตการณ์บันทึกภาพ เสียง
		 5.8		อุปกรณ์ต้องพร้อม
		 5.9 “ยืดหยุน่ ” สามารถปรับเปลีย่ นแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
		 ภายหลังจากการจัดเวทีชุมชนแต่ละครั้ง ทางทีมงานจะต้อง
มีการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR)
ทุกครัง้ เพือ่ ทบทวนผลการจัดกิจกรรมเวทีชมุ ชน โดยให้ทมี งานทีเ่ ข้า
ร่วมเวทีชุมชนนั่งล้อมเป็นวงกลม fa ตั้งคำ�ถาม 4 ข้อ ดังนี้
		 คำ�ถามที่ 1 สิ่งที่คาดหวังจากการจัดเวทีชุมชน คืออะไร
		 คำ�ถามที่ 2 สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการจัดเวทีชุมชน มีอะไรบ้าง
		 คำ�ถามที่ 3 มีอะไรบ้างที่แตกต่างจากความคาดหวัง
		 คำ�ถามที่ 4 จะมี ก ารปรั บ ปรุ ง อะไร เพื่ อ ให้ ไ ด้ ต าม
		 ความคาดหวัง fa สรุปประเด็นจากการสรุปบทเรียน
จุดเน้น :
		 (1)		การทำ� AAR เป็นการทบทวนความสำ�เร็จหรือล้มเหลว
ภายหลังจากทำ�งาน
		 (2)		หัวใจสำ�คัญของการทำ� AAR คือ การเปิดใจเรียนรู้
ซึ่ ง กั น และกั น มากกว่ า การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ไม่ ไ ด้ ห าคนผิ ด
แต่ต้องการปรับปรุงงานในครั้งต่อไปให้ดีกว่าเดิมเพื่อค้นหาว่าเกิด
อะไรขึ้น ทำ�ไมจึงเกิด และจะรักษาจุดแข็ง ปรับปรุงจุดอ่อนอย่างไร
6. วิธีการออกแบบเวทีชุมชนมี 3 วิธีตาม QR Code
คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
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การจัดเวทีชุมชน ระยะที่ 1 ครั้งที่ 1
“จัดทำ�แผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน”
1. วัตถุประสงค์
		 1.1		สร้างความเข้าใจ และปรับกระบวนทัศน์การส่งเสริม
				
การเกษตรเชิงพื้นที่
		 1.2		วิเคราะห์สถานการณ์ของพื้นที่
		 1.3		กำ�หนดเป้าหมายร่วมของการพัฒนาเชิงพื้นที่
		 1.4		จัดทำ�แผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
2. กระบวนการและเครื่องมือ
		 2.1		ปรับกระบวนทัศน์ เป็นการสร้างความเข้าใจกับผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียในพื้นที่เป้าหมาย เกี่ยวกับแนวคิดการส่งเสริมการเกษตร
เชิงพื้นที่ เพื่อปรับกระบวนทัศน์การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร
เชิงพื้นที่ผ่านกลไกต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น ศพก.
แปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน YSF ฯลฯ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากอย่างยั่งยืน

คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
24 ในงานส่
งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

เครื่องมือ เปรียบเทียบกระบวนทัศน์เก่าและใหม่

วัตถุประสงค์ : สร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ ใ ห้ เ กษตรกรเกิ ด
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
จุดเน้น 				: การปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ของเกษตรกร จะต้อง
ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน “ระเบิดจากข้างใน” เพื่อให้
ผลลัพธ์ที่ได้มีความยั่งยืน ดังนั้นควรทำ�ให้เกิด “การเคลื่อนใจ” ของ
เกษตรกรให้หันกลับมา (ยูเทิร์น) “คิดพึ่งตนเอง” มั่นใจว่าตนเอง
มีความรู้ สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เพือ่ ฟืน้ ฟูความเชื่อมั่น
ในศักยภาพของตนเอง
กระบวนการ		:
		 (1)		วิทยากรกระบวนการ เปิดประเด็น ตัง้ คำ�ถามเพือ่ จุดประกาย
ความคิด และกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมเวที ได้มีการทบทวน กระบวนทัศน์
ของการพั ฒ นาการเกษตรของชุ ม ชน เพื่ อ ให้ เ ห็ น ภาพรวม
การเปลีย่ นแปลงของชุมชน ทำ�ให้ผเู้ ข้าร่วมเวทีได้ “หยุดคิด” พิจารณา
ทบทวนถึง
				
-		
ความเปลีย่ นแปลงทีผ่ า่ นมาส่งผลให้ชมุ ชนมีความสุขหรือไม่
				-		ความเปลี่ยนแปลงนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร
		(2)		ที ม งานเขี ย นประเด็ น ความเปลี่ ย นแปลง สาเหตุ
การเปลี่ยนแปลงลงในบัตรคำ� เพื่อสรุปและจัดกลุ่มประเด็นแสดง
ให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้เห็น
		(3)		วิ ท ยากรกระบวนการเติ ม เต็ ม กระบวนทั ศ น์ ใ หม่
ของการพัฒนา เพือ่ กระตุกให้ผเู้ ข้าร่วมเวทีได้เห็นแนวทางใหม่ ทีจ่ ะนำ�ไปสู่
การสร้างความสุขของชุมชน โดยใช้บัตรคำ� หรือใช้สื่อวีดีทัศน์
แต่ ค วรพิ จ ารณาเนื้ อ หา ภาษา และระยะให้ เ หมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเวทีชุมชน
		(4)		 วิ ท ยากรกระบวนการชวนผู้ เ ข้ า ร่ ว มเวที สรุ ป ประเด็ น
กระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนาการเกษตรของชุมชน

คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
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ตารางที่ 2		เปรียบเทียบกระบวนทัศน์เก่ากับใหม่ในการพัฒนา

					การเกษตร
กระบวนทัศน์เก่า

-

เน้นการถ่ายทอดเป็นหลัก
เจ้าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
เน้นการรับรู้
วิเคราะห์ปัญหา
ปัจเจก (เน้นบุคคล)
เน้นการประเมินผล
พัฒนาแบบแยกส่วน
ขาดเป้าหมายร่วม

กระบวนทัศน์ใหม่

จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
เสริมสร้างการเรียนรู้ + จิตสำ�นึก
วิเคราะห์สถานการณ์
กลุ่ม / เครือข่าย
การสรุปบทเรียน
พัฒนาแบบองค์รวม
ชุมชนร่วมกันกำ�หนดเป้าหมาย
ของตัวเอง
- คนทำ�ไม่ได้คดิ คนคิดไม่ได้ท�ำ - ชุมชนเป็นคนคิดและคนทำ�

คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
26 ในงานส่
งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

-

ตารางที่ 3		ตัวอย่างการปรับกระบวนทัศน์ของการพัฒนา

(การพัฒนาการเกษตรเชิงพืน้ ที่ ต.บางตลาด อ.คลองเขือ่ น จ.ฉะเขิงเทรา)
กระบวนทัศน์เดิม

ต้นทาง
การใช้ปุ๋ย
- ซื้อปุ๋ยใช้เองในราคาสูง
- ใช้ปุ๋ยเกินความจำ�เป็นต่อความ
ต้องการของมะพร้าว
- ใช้ตามความรู้สึกว่าถึงเวลาแล้ว
ต้องใส่ปุ๋ย

กลางทาง
การแปรรูปมะพร้าว
- การขายมะพร้าวสดยกทลาย
- การขายมะพร้าวสดเป็นลูก
การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้เปลือก
มะพร้าว
- นำ�เปลือกมะพร้าวกองทิ้งไว้เพื่อ
ให้ย่อยสลายเอง

กระบวนทัศน์ใหม่

- การนำ�ดินมาตรวจวิเคราะห์
เบื้องต้นเพื่อดูธาตุอาหารในดิน
- การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
เพื่อให้มะพร้าวได้รับธาตุอาหารที่
ตรงตามความต้องการ
- การผสมปุ๋ยใช้เอง ทำ�ให้ลดต้นทุน
การซื้อปุ๋ยโดยไม่จำ�เป็น
- รวมกลุ่มเพื่อซื้อปุ๋ยทำ�ให้ได้ปุ๋ยที่
ราคาถูกลง
- การขายน้ำ�มะพร้าวสดบรรจุถุง
- การทำ�วุ้นในลูกมะพร้าว
- ขายให้โรงงานไฟฟ้าชีวมวล
เพื่อเป็นเชื้อเพลิง
- นำ�มาสับย่อยเป็นขุยมะพร้าว
ใช้ผสมดินปลูกพืช
- การทำ�ปุ๋ยหมักเติมอากาศ

ปลายทาง
การประชาสัมพันธ์สร้างจุดท่องเที่ยว
ในชุมชน
- ออกงานจำ�หน่ายสินค้าตามงาน - สร้างการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อ
ต่าง ๆ
- ป้ายประชาสัมพันธ์
- Facebook/Line/QR Code/
Website
คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
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		2.2		 วิเคราะห์สถานการณ์ของพืน้ ที่ โดยนำ�ข้อมูลทุตยิ ภูมติ า่ ง ๆ
เช่น ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ (Zoning) ข้อมูลการผลิตของ
ครัวเรือน (IFPP) หรือข้อมูลจากแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำ�บล
ข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกร มาใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์
เพือ่ ประเมินสภาพปัจจุบนั ค้นหาศักยภาพ ปัญหาต่างๆ โดยเกษตรกร
ที่เข้าร่วมเวทีจะเป็นผู้ร่วมกันวิเคราะห์ และทวนสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลต่างๆ เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารกำ�หนดแนวทางการพัฒนาของพืน้ ที่
		 ในการจัดเวทีชุมชนครั้งที่ 1 เพื่อทบทวนข้อมูลและสถานการณ์
ด้านการเกษตรของชุมชน แบ่งกลุ่มเกษตรกรเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1
ทำ�แผนที่ชุมชน กลุ่มที่ 2 ทำ�ปฏิทินอาชีพ ใช้เวลากลุ่มละ 30-45 นาที
แล้วนำ�ข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มใหญ่
เครื่องมือ			 : แผนที่ชุมชน เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ง่ายต่อการ
จัดทำ�ร่วมกันในชุมชน เป็นเครือ่ งมือสำ�คัญในการสร้างความคุน้ เคย
ความสัมพันธ์ และสร้างการมีส่วนร่วมของคนหลากหลายกลุ่ม
วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนข้อมูลและสถานการณ์ด้านการเกษตร
ของพื้นที่
จุดเน้น 				 : การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ คน สินค้า ของพื้นที่
เป้าหมาย จะทำ�ให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้รับทราบสถานการณ์ปัจจุบัน
ของพื้นที่ได้ครอบคลุมหลายมิติ ทั้งสถานการณ์ที่ส่งผลด้านบวก
(จุดเด่น/ศักยภาพ) และสถานการณ์ที่เป็นปัญหาของพื้นที่

คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
28 ในงานส่
งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

กระบวนการ :
		(1)		วิ ทยากรกระบวนการเตรีย มวาดโครงร่ า งของหมู่ บ้ า น
ในตำ�บลทีจ่ ะทำ�แผนทีช่ มุ ชนและลงข้อมูลพืน้ ฐานในแผนที่ เช่น ถนน
แม่น้ำ� วัด โรงเรียน ฯลฯ
		 (2)		 วิทยากรกระบวนการนำ�ข้อมูล ทีผ่ า่ นการวิเคราะห์มาแล้ว
ในการเตรี ย มการ มาสอบถามกั บ ชุ ม ชนในเวที ชุ ม ชนครั้ ง ที่ 1
ทั้งในเรื่องพื้นที่ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ข้อมูลกายภาพ ชีวภาพ
แหล่ ง น้ำ � ฯลฯ ข้อมูลเรื่องคน เช่น YSF SF อกม. วสช.
ศพก. ฯลฯ และข้อมูลสินค้า เช่น ต้นทุน ผลผลิต เทคโนโลยี
แรงงาน ตลาด ฯลฯ แล้ววาดลงในแผนที่ หรือให้เกษตรกร
มาช่วยกันวาดลงในแผนที่
		 (3)		 เชื่อมโยงความสัมพันธ์ โดยใช้ลูกศรพร้อมคำ�อธิบาย เช่น
เชื่อมโยงระหว่างสินค้ากับตลาดทั้งภายในและภายนอกชุมชน หรือ
เชื่อมโยงระหว่าง YSF SF ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องต่างๆ
เช่น เทคโนโลยี การสร้างแบรนด์ การทำ�ตลาดกับการพัฒนา
ต่อยอดอาชีพในชุมชน เป็นต้น
		 (4)		 ทำ�สัญลักษณ์พร้อมคำ�อธิบาย เช่น ใช้สี ธง กากบาท
หรือติดดาวกลุ่มเป้าหมายสำ�คัญที่ต้องสนใจเป็นพิเศษ

ภาพที่ 2 แผนที่ชุมชนในพื้นที่ที่ทำ�งานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
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เครื่องมือ 			:		ปฏิทินอาชีพ
วัตถุประสงค์		: เพื่ อ ทบทวนข้ อ มู ล และสถานการณ์ ด้ า นอาชี พ
ทัง้ ในภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตรของชุมชน ในระยะเวลา 1 ปี
จุดเน้น 				: วิเคราะห์อาชีพของคนในชุมชนตลอดทั้งปี ทั้งอาชีพ
ในภาคเกษตรและนอกภาคการเกษตร รวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณี
ของคนในชุมชน เพือ่ ให้ทราบวิถชี วี ติ ของคนในชุมชนตลอดทัง้ ปี และ
สามารถออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
กระบวนการ :
		 (1)		วิทยากรกระบวนการเตรียมวาดปฏิทินอาชีพของชุมชน
ในวงกลม แบ่งเป็น 12 เดือน วงในเป็นอาชีพการเกษตร วงนอก
เป็นอาชีพนอกภาคการเกษตร
		 (2)		ชุมชนเลือกอาชีพหลักและอาชีพเสริมของคนในชุมชน
มาใส่รายละเอียดเรื่องรายได้ต่อครัวเรือนต่อปี และปัญหาที่พบ

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการทำ�ปฏิทินอาชีพของชุมชน

คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
30 ในงานส่
งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

		 2.3 กำ�หนดเป้าหมายร่วมของชุมชน
เครื่องมือ 			 : SMART GOAL
วัตถุประสงค์ : เพื่ อ ให้ เ กษตรกรได้ ร่ ว มกั น กำ � หนดเป้ า หมาย
การพัฒนาการเกษตรของชุมชนตนเอง
จุดเน้น 				 : การกำ�หนดเป้าหมายร่วมการพัฒนาของเกษตรกร
สามารถเริ่มจากสิ่งที่ต้องการจะให้เป็นหรืออาจเกิดขึ้นจากความ
ต้องการแก้ปญ
ั หาของชุมชนก็ได้ โดยเป้าหมายร่วมทีก่ �ำ หนด จะต้อง
ระบุให้ชัดเจนว่า ต้องการอะไร ? ต้องการเท่าไหร่ ? และต้องการ
เมื่อไหร่ ?
ตารางที่ 4		กระบวนการกำ � หนดเป้ า หมายร่ ว มของชุ ม ชน

					โดยใช้ SMART Goal
ตารางที่ กระบวนการ
6 กระบวนการกาหนดเป้าหมายร่วมของชุมชนแผนภาพ
โดยใช้ SMART Goal
1. ให้ ผกระบวนการ
ู้ เ ข้ า ร่ ว มเวที เขี ย น
แผนภาพ
“เป้
า
หมาย”
่ตนเองต้
1. ให้ผู้เข้าร่วมเวที เขียนที“เป้
าหมาย” อที่ตงการให้
นเองต้องการ
ขึ้ น และสามารถทำ
ได้ ด3้ ว ย
ให้เเกิ
กิดขึด้นและสามารถท
าได้ด้วยตนเอง �คนละ
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คาถามของวิทยากรกระบวนการ
“อยากเห็นอนาคตของชุมชนเป็นอย่างไร”

เป้าหมาย
3
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แต่ละเป้าหมายต้องระบุว่า
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?”
?”?2.4.1)
การวิเคราะห์ Supply Chain
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของ
คู
่
ม
ื
อ
ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
2.4) จัในงานส่
ฒนาการเกษตรของชุ
ชน เพื่อนาไปสู่การวาง
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สิดนทค้าาแผนพั
วงงโซ่
งเกษตรตลอดห่
เสริมการเกษตรเชิ
พื้นทีอ่ ุปทาน (SupplyมChain)
แผนการผลิ
ตและจั
ดการสิSupply
นค้าของตนเองได้
2.4.1)
การวิ
เคราะห์
Chain

		 2.4. จัดทำ�แผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน
				 2.4.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรหลัก
เครื่องมือ 			 : Suppil Chain Analysis
วัตถุประสงค์		: เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของสินค้าเกษตร
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อนำ�ไปสูก่ ารวางแผนการ
ผลิตและจัดการสินค้าของตนเองได้
จุดเน้น 				 : การวิเคราะห์สินค้าเกษตรหลักของชุมชนที่จะนำ�มา
ดำ�เนินการ โดยเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
ในกรณีที่มีหลายสินค้าสามารถแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์ได้
กระบวนการ :
		 (1)		 วิทยากรกระบวนการตั้งประเด็นคำ�ถามให้ผู้เข้าร่วมเวที
ช่ ว ยกั น วิ เ คราะห์ ไล่ ต ามลำ � ดั บ ของห่ ว งโซ่ อุ ป ทานโดยเริ่ ม จาก
ด้านการจัดการทรัพยากร ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
		 (2)		 ในการวิเคราะห์ ควรวิเคราะห์ไล่ตามลำ�ดับทีละคอลัมน์
ไล่ ล งมาที ล ะประเด็ น จากสถานการณ์ ที่ เ ป็ น อยู่ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
แนวทางการพัฒนา องค์ความรู้ที่ต้องการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จนครบทั้งหมด แล้วจึงวิเคราะห์ข้อมูลห่วงโซ่ลำ�ดับถัดไป
		 (3) ช่ ว ยกั น สรุ ป กิ จ กรรมที่ วิ เ คราะห์ Supply Chain
ว่ามีกจิ กรรมใดบ้างตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน โดยเชือ่ มโยงกับข้อมูลแผนที่
ชุมชนและปฎิทินอาชีพของชุมชนที่ได้วิเคราะห์มาก่อนหน้านี้
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งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

- สภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น
อย่างไร
- มีน้ำ�เพียงพอต่อการเพาะปลูกหรือไม่
- ต้นพันธุ์/ท่อนพันธุ์/เมล็ดพันธุ์
มีการจัดการอย่างไร (เก็บ/ซื้อ/แลกเปลี่ยน)
- ฯลฯ

ระบุสภาพปัญหาว่าเป็นอย่างไร ต้องระบุให้
ชัดเจนเป็นประเด็นสั้นๆ

ระบุแนวทางการพัฒนา และการแก้ปัญหา
ว่าจะมีวิธีการอย่างไร เขียนให้ชัดเจน

ให้ระบุว่ามีหน่วยงานทั้ง ภาคี เครือข่ายทั้งใน
และนอกพื้นที่ มีใครบ้าง และเกี่ยวข้องอย่างไร
(ระบุลกั ษณะความสัมพันธ์ ว่าทำ�อะไรร่วมกัน)

ปัญหาที่เกิดขึ้น

ต้องพัฒนา/
แก้ไขอย่างไร

มีใคร/หน่วยงาน
ใดเกี่ยวข้องบ้าง

การจัดการทรัพยากร
(ดิน/น้ำ�/พันธุกรรม)

สถานการณ์
ที่เป็นอยู่

ประเด็นการ
วิเคราะห์
ต้นทุนเฉลี่ยกี่บาท
มีสัดส่วนเท่าไหร่
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เท่าไหร่
พื้นที่ปลูกรวมทั้งตำ�บลกี่ไร่
ระบบการผลิตเป็นอย่างไร
(เชิงเดี่ยว/ผสมผสาน)
- มีการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมี
อย่างไร
- ฯลฯ

-

ต้นทาง
(การผลิต/ดูแลรักษา)
- มีการแปรรูปสินค้าหรือ
ไม่ทำ�อะไร
- มีการรวบรวมผลผลิตเพื่อ
จัดส่งอย่างไร
- ได้รับมาตรฐานอะไรบ้าง
- ฯลฯ

กลางทาง (การแปรรูป/
เพิ่มมูลค่า/รวบรวม
ผลผลิต/มาตรฐาน)

-

-

-

-

ปลายทาง
(การสื่อสาร/
การขนส่ง/
การตลาด)
ราคาขายเฉลี่ย
กี่บาท/กก.
มีตลาดรองรับกี่แห่ง
มีช่องทางการ
จำ�หน่ายที่ใดบ้าง
การขนส่งสินค้าทำ�
อย่างไร
ฯลฯ

ตารางที่ 5		การวิเคราะห์ Supply Chain สินค้าเกษตรหลักในพื้นที่ ชนิดสินค้า .............(ระบุ)..............

				 2.4.2 การจัดลำ�ดับความสำ�คัญของกิจกรรม
เครื่องมือ 			 : ตารางลำ�ดับความสำ�คัญ
วัตถุประสงค์ 		: เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมเวทีชุมชน ได้จัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญของกิจกรรมตามตัวชี้วัดที่วางไว้
จุดเน้น 				 : การจั ด ลำ � ดั บ ความสำ � คั ญโดยดำ � เนิ น การที ล ะ
กิจกรรมและให้เกษตรกรทุกคนได้มีสิทธิ์ออกเสียง
กระบวนการ :
		 (1)		 วิทยากรกระบวนการนำ�กิจกรรมที่ได้จากการวิเคราะห์
Supply Chain มาใส่ในตาราง
		 (2)		 วิทยากรกระบวนการถามความคิดเห็นในแต่ละตัวชี้วัด
คื อ ความจำ � เป็ น เร่ ง ด่ ว น การกระจายผลประโยชน์ สู่ ชุ ม ชน
การเพิ่มรายได้ โดยให้เกษตรกรให้คะแนน ดังนี้ มากที่สุด = 3
ปานกลาง = 2 น้อยที่สุด = 1
		 (3)		 รวมคะแนนในแต่ละกิจกรรม เรียงลำ�ดับความสำ�คัญ
เพื่อนำ�มาดำ�เนินโครงการต่อไป ส่วนโครงการที่เกษตรกรคิดแล้ว
ยังไม่สามารถดำ�เนินการได้ เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขโครงการหรือ
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ สามารถนำ�ไปเสนอของบประมาณของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลำ�ดับถัดไป
ตารางที่ 6		การจัดลำ�ดับความสำ�คัญของกิจกรรม
กิจกรรม

ความ การกระจาย
จำ�เป็น ผลประโยชน์
เร่งด่วน
สู่ชุมชน

การ
เพิ่ม
รายได้

คะแนน

ลำ�ดับ
ความ
สำ�คัญ

คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร

ในงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
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				 2.4.3 การจั ด ทำ � แนวทางพั ฒ นาและการจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการกลุ่ม/เครือข่าย
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมเวทีชุมชนได้มีส่วนร่วม
ในการคิดแนวทางการพัฒนาของชุมชนด้วยตนเอง
กระบวนการ		:
		 (1)		 นำ � ผลการวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพ หรื อ สภาพปั ญ หาของ
พื้นที่จากข้อ 2.4.2 มาค้นหาทางเลือก เพื่อจัดทำ�แผนกิจกรรมและ
โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
ลำ�ดับความสำ�คัญ โดยจำ�แนกเป็น 3 ส่วน คือ
			ส่วนที่ 1 แผนที่ชุมชนสามารถทำ�ได้เอง (ทำ�เอง)
			 ส่วนที่ 2 แผนทีช่ มุ ชนต้องขอรับการสนับสนุนจากภายนอก
							 บางส่วน (ทำ�ร่วม)
			 ส่วนที่ 3 แผนทีช่ มุ ชนต้องขอรับการสนับสนุนจากภายนอก
							 ทั้งหมด (ทำ�ให้)
		 (2)		 จากนั้ น ให้ ชุ ม ชนร่ ว มกั น คิ ด แนวทางการพั ฒ นา
ในลักษณะกรอบแนวคิดว่า ทำ�ไมต้องพัฒนา พัฒนาอะไร พัฒนาใคร
พัฒนาที่ไหน พัฒนาเมื่อไหร่ พัฒนาอย่างไร เชื่อมโยงกับชุมชน
อย่างไร ชุมชนจะได้ประโยชน์อย่างไร ตามตารางที่ 9
		 (3)		 นำ�ข้อมูลที่ได้จากตารางที่ 9 มาใช้ในการเขียนโครงการ
ต่อไป
		 (4)		 การจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่ม/เครือข่าย เพื่อขับเคลื่อน
แผนการดำ�เนินงาน ซึ่งควรมีมาจากทุกกลุ่มกิจกรรม และทุกชุมชน
ที่เข้าร่วม

คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
36 ในงานส่
งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

ตารางที่ 7		การจัดทำ�แนวทางการพัฒนาโดยชุมชน
ทำ�อะไร ทำ�ทำ�ไม
วัตถุ
(กิจกรรม) ประสงค์)

ทำ�
อย่างไร
(วิธีการ)

เมื่อไร
(ระยะ
เวลา)

ใครทำ�
การ
(ผู้รับ ดำ�เนิน
ผิดชอบ) งาน

ชุมชน ขอรับการ
ดำ�เนิน สนับสนุน
งานเอง จาก
ภายนอก

		 2.5		 การเขียนแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน
ตำ�บล ......................... อำ�เภอ ............................จังหวัด...........................
			 2.5.1 เป้าหมายร่วมของการพัฒนา
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
				
				2.5.2 สถานการณ์/ศักยภาพ/สภาพปัญหาของชุมชน
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
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				 2.5.3 สรุปโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาของชุมชน
(ทุกกิจกรรม/ทุกแหล่งงบประมาณที่เกิดจากเวทีชุมชน)
ทำ�อะไร
(กิจกรรม)

ทำ�ทำ�ไม
(วัตถุประสงค์)

ทำ�อย่างไร
(วิธีการ)

เมื่อไหร่
(ระยะเวลา)

ร ะ บุ กิ จ ก ร เขี ย นให้ ก ระชั บ ระบุ ขั้ น ตอน ระบุ ข อบเขต
รมที่ ลำ � ดั บ ว่าทำ�เพื่ออะไร ของการทำ � เวลาการทำ �
ความสำ�คัญ
กิ จ กรรมว่ า กิจกรรม
ทำ�อะไรบ้าง

ใครทำ�
(ผู้รับผิด
ชอบ)

การดำ�เนินการ
ชุมชน
ขอรับการ
ดำ�เนิน สนันสุนจาก
การเอง ภายนอก

ระบุ เ กษตร
ก ร ที่ เ ป็ น ผู้
รั บ ผิ ด ชอบ
กิจกรรม

		 2.6 การขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมการพั ฒ นาต้ น ทาง กลางทาง
ปลายทาง
				 กิจกรรมขับเคลื่อนในพื้นที่ ที่เกิดจากกระบวนการจัดทำ�
แผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน จะครอบคลุมตั้งแต่ต้นทาง เช่น
กิจกรรมลดต้นทุน เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต กลางทาง เช่น กิจกรรม
เพิม่ มูลค่า แปรรูปผลผลิต และปลายทาง เช่น กิจกรรมเชือ่ มโยงตลาด
การท่องเทีย่ ว โดยมีภาคีเครือข่ายในพืน้ ทีใ่ ห้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ตามบทบาท ภารกิจของตน เช่น สนับสนุนองค์ความรู้ การตลาด
งบประมาณ เป็นต้น
		2.7 การกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชน
				 ในการขับเคลือ่ นกิจกรรมต่างๆ ตัง้ แต่ตน้ ทาง กลางทาง และ
ปลายทาง จะมีเป้าหมายคือ สร้างการกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชน
ในรูปแบบต่างๆ อาทิ กองทุน กลุ่มและเครือข่ายต่างๆ การจ้างงาน
การพัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และท่องเที่ยว
เชิงเกษตร
คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
38 ในงานส่
งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
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ปลายทาง
1
2
3

กลางทาง
1
2
3

ต้นทาง
1
2
3

กิจกรรม

วิธีดำ�เนินการ

ทำ�แล้วได้อะไร
(Output/
Outcome)
พื้นที่
ดำ�เนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผล
ประโยชน์
1

2

3

4

ระยะเวลาดำ�เนินการ (ปี)

5

จำ�นวน
เงิน
(บาท)

ชุมชน+
ชุมชน หน่วยงาน
ภายนอก

หน่วยงาน
ภายนอก

แหล่งงบประมาณ (ระบุ)

งบประมาณ

ตารางที่ 8		สรุปรายละเอียดแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน ตำ�บล ....................... อำ�เภอ .................... จังหวัด ....................

การจัดเวทีชุมชน ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2
“พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
และเชื่อมโยงเครือข่าย”
1. วัตถุประสงค์
		 1.1		พัฒนาระบบการบริหารจัดการและเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ดำ�เนินงานกลุ่ม
		 1.2		เชื่อมโยงเครือข่ายและภาคีเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ตามแผนพัฒนากลุ่ม
		 1.3		ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้
ตามความต้องการของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
40 ในงานส่
งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

2. กระบวนการและเครื่องมือ
		 2.1		การวิเคราะห์องค์ประกอบกลุ่ม/เครือข่าย
คำ�อธิบาย			 : การวิเคราะห์องค์ประกอบของกลุม่ /เครือข่ายทีร่ ว่ ม
ดำ�เนินการในพื้นที่ เพื่อให้ทราบสถานการณ์ของกลุ่ม/เครือข่าย
และวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุม่ /เครือข่าย
เพื่อแนวทางการบริารจัดการ การกระจายผลประโยชน์ พัฒนาให้
เกิดความเข้มแข็งต่อไป
กระบวนการ :
				(1) วิทยากรกระบวนการให้กลุม่ หรือเครือข่ายวิเคราะห์องค์
ประกอบของแต่ละกลุ่มย่อย และนำ�มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มใหญ่
				(2) วิทยากรกระบวนการให้กลุม่ /เครือข่ายร่วมวิเคราะห์
การเชื่อมโยงของกลุ่มใหญ่

คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
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ตารางที่ 9 การวิเคราะห์องค์ประกอบกลุ่ม/เครือข่าย

องค์ประกอบ

ผู้นำ�
สมาชิก
กรรมการ

สถานการณ์

ผู้นำ�กลุ่มเป็นอย่างไร
มีบทบาทอะไรบ้าง
สมาชิกมีบทบาทอะไร
บ้างในการดำ�เนิน
กิจกรรมต่างๆ
คณะกรรมการ
มีบทบาท หน้าที่
อย่างไรในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม

วัตถุประสงค์
กฎระเบียบร่วม
กิจกรรม
การจัดการทรัพยากร
การพัฒนาศักยภาพ
และการสร้างการ
มีส่วนร่วม

คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
42 ในงานส่
งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

จะพัฒนาอย่างไร

		 2.2		การวิเคราะห์การเชื่อมโยงเครือข่าย (Venn Diagram)
คำ�อธิบาย 		 : การวิเคราะห์เครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบว่ามี
ใครบ้างที่เป็นเครือข่ายเดิม มีบทบาทหน้าที่อะไร และมีเครือข่ายใหม่
ทีต่ อ้ งการให้เข้ามาร่วม มีใครบ้าง เพือ่ ทำ�หน้าทีอ่ ะไร ในการขับเคลือ่ น
กิจกรรมตามแผนพัฒนาการเกษตร
วัตถุประสงค์ : เพือ่ สำ�รวจสถานการณ์การเชือ่ มโยงเครือข่ายของกลุม่
กระบวนการ : วิทยากรกระบวนการ ดำ�เนินการวาดแผนภาพที่ 1 ดังนี้
		 (1)		วงกลมสีเขียว คือ ขอบเขตพื้นที่ตำ�บล
		 (2)		เส้นทึบ คือ มีการเชื่อมโยงกันอยู่แล้ว โดยความหนาของ
เส้นจะบอกถึงระดับความสัมพันธ์ เส้นหนา หมายถึง มีความสัมพันธ์
กันมาก เส้นบาง แสดงว่ามีความสัมพันธ์น้อย
		 (3)		เส้นประ คือ จะมีการเชื่อมโยงกันในอนาคต
		 (4) บนเส้นการเชือ่ มโยงแต่ละเส้น ให้ระบุวา่ มีความเชือ่ มโยงกัน
ในประเด็นใด เช่น วัตถุดิบ สินค้า องค์ความรู้ เป็นต้น
		 (5)		การเชื่ อ มโยง สามารถเชื่ อ มโยงได้ ทั้ ง กลุ่ ม และบุ ค คล
ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน

คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
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กลุ่ม

ต�ำบล..............

ท�ำอะ

ไร ?

ส�ำนักงาน

กลุ่มเรา
ร
อะไ

ท�ำ

ร?
ท�ำอะไ
ท�ำอะ

ไร ?

?

YSF

ร?
ท�ำอะไ

กลุ่ม

บริษัท...
เส้นประ คือ จะมีการเชื่อมโยงกันในอนาคต
เส้นหนา คือ มีการเชื่อมโยงกันอยู่แล้ว
เส้นบาง คือมีความสัมพันธ์น้อย

เครือข่ายภายนอกตำ�บล
เครือข่ายภายในตำ�บล

ภาพที่ 5 การวิเคราะห์การเชื่อมโยงเครือข่าย

		 2.2		การถ่ายทอดเทคโนโลยี
					จั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ใ นรู ป แบบที่ เ หมาะสม เช่ น
การสาธิต การฝึกปฏิบัติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี
ตามความต้องการของชุมชนหรือความจำ�เป็น เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพ
การพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ตาม
บทบาทและภารกิจ

คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
44 ในงานส่
งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

การจัดเวทีชุมชน

ระยะที่ 1 ครั้งที่ 3
“สรุปบทเรียนและคืนข้อมูลสู่ชุมชน”

แผนพัฒนาการเกษตรของชุมชนระยะเวลา 5 ปี

ต้องการให้เกิดอะไร?
ต้องการให้เกิดเท่าไหร่

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
เชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
โดยมีกลไกงานส่งเสริมการเกษตร
เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน

ระยะที่ 3

ต้องการให้เกิดอะไร?
ต้องการให้เกิดเท่าไหร่
ต้องการให้เกิดอะไร?
ต้องการให้เกิดเท่าไหร่

ระยะที่ 1

"เตรียมการ"
สิ่งที่ต้องท�ำคือ...?

"พัฒนาสู่ความยั่งยืน"
?...สิ่งที่ต้องท�ำคือ

ระยะที่ 2

เสริมสร้างความเข้มแข็ง"
"และขยายผลสู่ชุมชนอื่น
?...สิ่งที่ต้องท�ำคือ
ปีที่ 1

เน้นกิจกรรม Quick Win
เน้นกิจกรรมที่แก้ปัญหาสเชิงลึก
เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการพัฒนา ทีส่ ร้าง Impact ในการพัฒนา

ปีที่ 3

เน้นกิจกรรมที่ Sustainable
ในการพัฒนาการเกษตรทั้งพื้นที่

ปีที่ 5

ภาพที่ 6 แผนการจัดเวทีชุมชนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 3

คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
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การจัดเวทีชุมชน ระยะที่ 1 ครั้งที่ 3
1. วัตถุประสงค์
		 1.1		สรุปบทเรียนผลการดำ�เนินงานการพัฒนาการเกษตรเชิงพืน้ ที่
		 1.2		คืนข้อมูลสู่ชุมชน
2. กระบวนการและเครื่องมือ
		 (3.1)		 การจัดทำ�แผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน (แผนพัฒนา
3 ระยะ)
		 (3.2) การกำ�หนดรูปแบบ แนวทางการกระจายผลประโยชน์
ทัง้ ในด้านของความรู้ ทรัพยากรไปสูเ่ กษตรกรรายอืน่ หรือคนในชุมชน
		 (3.3) การกำ�หนดแนวทางการขยายผลความสำ�เร็จสู่ชุมชน
อื่นทั้งในระดับตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด ประชุมโยงเป็นเครือข่ายการ
พัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่

คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
46 ในงานส่
งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

2.1		 การถอดบทเรียนโดยใช้ 7 คำ�ถาม
วัตถุประสงค์		: เพื่อถอดบทเรียนผลการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ
กระบวนการ		:
			(1)		ผู้เข้าร่วมเวทีชุมชนนั่งล้อมเป็นวงกลม
			(2)		วิทยากรกระบวนการ ตั้งคำ�ถามเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวที
ได้ระดมสมอง ช่วยกันถอดบทเรียนการดำ�เนินงานของตัวเอง ดังนี้
						(2.1) ทีผ่ า่ นมาชุมชนได้รว่ มกันกำ�หนดเป้าหมายของ
การพัฒนาไว้อย่างไร
						(2.2) ในการดำ�เนินงานเกิดผลสำ�เร็จอะไรบ้าง
						(2.3) อะไรคื อ อุ ป สรรค ที่ ทำ �ให้ ก ารดำ � เนิ น งาน
ไม่บรรลุเป้าหมาย
						(2.4) อะไรคือวิธีการที่ดีเลิศ ที่ทำ�ให้การดำ�เนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
						(2.5) อะไรคือวิธีการที่เราคาดไม่ถึง ที่ทำ�ให้การ
ดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมาย
						(2.6) ในปี ต่ อไป ชุ ม ชนจะกำ � หนดเป้ า หมายร่ ว ม
การพัฒนาไว้อย่างไร
						(2.7) ชุ ม ชนจะกำ � หนดวิ ธี ก ารดำ � เนิ น งานอย่ า งไร
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
			(3)		วิทยากรกระบวนการสรุปประเด็นจากการถอดบทเรียน
และคืนข้อมูลสู่ชุมชน เพื่อนำ�ไปสู่
2.2		 การประเมินผลการดำ�เนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
วัตถุประสงค์		: เพื่อประเมินผลการดำ�เนินงานส่งเสริมการเกษตร
						เชิงพื้นที่ ในปีที่ 1
กระบวนการ		:
			(1) แจกสติกเกอร์ให้ผู้เข้าร่วมเวทีทุกคนๆ ละ 6 อัน
			(2)		การเขียนคำ�ถาม 6 คำ�ถาม ตามตารางที่ 12 ในกระดาษ
ฟลิ บ ชาร์ ท และให้ เ กษตรกรทุ ก คนออกมาแสดงความคิ ด เห็ น
โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง และน้อย
คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร

ในงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
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ตารางที่ 12 ประเด็นคำ�ถามในการประเมินผลการดำ�เนินงาน

				 ส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ในปีที่ 1
ประเด็น

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

1. มีการนำ�องค์ความรู้ / เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนา
2. มีการกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชน
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3. สิ่งแวดล้อมของชุมชนดีขึ้น
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำ�เนินงาน
(ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ
ร่วมทำ� ร่วมรับผล)
5. มีการทำ�งานร่วมกับภาคีเครือ
ข่ายในพื้นที่มากขึ้น
6. เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ได้อย่างยั่งยืน

ภาพที่ 12 ตัวอย่างการประเมินผลการดำ�เนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
48 ในงานส่
งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

2.3		กิจกรรมการวางแผนพัฒนา 3 ระยะ
วัตถุประสงค์		: เพื่อทบทวนผลการจัดกิจกรรมเวทีชุมชน
กระบวนการ		:
			(1)		ผู้เข้าร่วมเวทีชุมชนนั่งล้อมเป็นวงกลม
			(2)		วิทยากรกระบวนการ ตัง้ คำ�ถามเพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมเวทีชมุ ชน
ช่วยกันระดมความคิดเห็น ดังนี้
		
				ระยะที่ 1		“จัดการตนเอง” เป็นระยะที่มุ่งเน้นการ
แสวงหาความร่วมมือภายในชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ขอ้ มูลกำ�หนดเป้า
หมายร่วมจัดทำ�แผนพัฒนา ให้ร่วมกันกำ�หนด
						- เป้าหมาย ต้องการอะไร ต้องการเท่าไหร่
						- สิ่งที่ต้องทำ�ให้บรรุลเป้าหมาย จะต้องทำ�อะไร
(ควรเน้นกิจกรรมที่เป็น Quick Win)
		
				ระยะที่ 2 “เสริมสร้างเครือข่าย” ให้ความสำ�คัญใน
การสร้างและขยายเครือข่ายในชุมชนและนอกชุมชน เพือ่ พัฒนาห่วงโซ่
อุปทานสินค้าเกษตร ให้ร่วมกันกำ�หนด
						- เป้าหมาย ต้องการอะไร ต้องการเท่าไหร่
						- สิ่งที่ต้องทำ�ให้บรรุลเป้าหมาย จะต้องทำ�อะไร
(เน้นกิจกรรมที่สร้าง Impact ในการพัฒนา)
		
				ระยะที่ 3 “พัฒนาสู่ผู้ประกอบการ” เป็นระยะที่
พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรและยกระดับโซ่คุณค่า
สินค้าเกษตร ให้ร่วมกันกำ�หนดกิจกรรมที่จะสร้างแรงกระเพื่อมใน
ระดับพื้นที่
						- เป้าหมาย ต้องการอะไร ต้องการเท่าไหร่
						- สิ่งที่ต้องทำ�ให้บรรุลเป้าหมาย จะต้องทำ�อะไร
(เน้นกิจกรรมที่สร้างความยั่งยืนของการพัฒนาทั้งพื้นที่)
			(3)		ในการวางแผนพั ฒ นาควรเป็ น
ไปตามลำ�ดับขั้น เพื่อให้พื้นฐานของชุมชนมีความ
เข้มแข็ง
คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
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คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
50 ในงานส่
งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

วัตถุประสงค์
1.		เพื่อทบทวนเป้าหมายร่วม และแผนพัฒนา3
ระยะของชุมชน
2. 		เพื่อจัดทำ�แผนพัฒนาการเกษตรระยะ 2
3.		เพือ่ หาความต้องการเรียนรู้ (Training Needs)
ของชุมชน
กิจกรรม
-		ทบทวนเป้าหมายร่วมของการพัฒนา แผน
พัฒนา 3 ระยะ
-		ร่วมกันกำ�หนดกิจกรรมต่าง ๆ ทีจ่ ะดำ�เนินการ
พั ฒ นาในแผนพั ฒ นาการเกษตรของชุ ม ชน
ระยะ 2 โดยพิจารณาถึงความจำ�เป็น และการ
บรรลุเป้าหมายร่วมของชุมชน
-		กำ�หนดรูปแบบการกระจายผลประโยชน์และ
การขยายผลในระยะที่ 2
-		วิเคราะห์ความต้องการเทคโนโลยี องค์ความ
รู้ของชุมชนเพื่อนำ�สู่การพัฒนาและยกระดับ
ศั ก ยภาพการผลิ ต และการบริ ห ารจั ด การ
ชุมชน

เวทีชุมชนครั้งที่ 1
ทบทวนเป้าหมายร่วม
และจัดทำ�แผนพัฒนาปีที่ 2

เวทีชุมชนครั้งที่ 3
สรุปบทเรียนและคืนข้อมูล

กิจกรรม
กิจกรรม
-		วิเคราะห์สถานการณ์ของการเชื่อมโยงเครือข่ายจากระยะ 1 -		สรุปและประเมินผลการดำ�เนินงาน
เพื่อแสวงหาแนวร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมในระยะ 2
การพัฒนาเชิงพื้นที่ในระยะ 2 ตาม
-		จัดกิจกรรมเสริมกระบวนการเรียนรู้ เช่น
ประเด็นต่อไปนี้
1)		การถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม ทีจ่ ะเพิม่ ประสิทธิภาพ 1) ผลการดำ�เนินกิจกรรม
การดำ�เนินกิจกรรมต่าง ๆ
2) ผลการกระจายผลประโยชน์สู่
2)		การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาระบบบริ ห าร
ชุมชน
จัดการองค์กร
3) ผลการขยายผลและเชื่อมโยง
3)		การศึกษาดูงานจากต้นแบบที่ประสบผลสำ�เร็จการจัด
เครือข่าย
กิจกรรมต่าง ๆ ให้พจิ ารณาตามความสำ�คัญ ความจำ�เป็น -		คืนข้อมูลผลการพัฒนาให้ผมู้ สี ว่ น
และความต้องการของชุมชน โดยบูรณาการกับหน่วย เกี่ยวข้องในพืน้ ที่
งานต่าง ๆ ในพื้นที่ตามบทบาท และภารกิจ
- ชุมชนร่วมกันสรุปบทเรียนจากการเรียนรู้

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.		วิเคราะห์สถานการณ์ การเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนา 1.		สรุปบทเรียนและประเมินผลการ
เชิงพื้นที่
พัฒนาเชิงพื้นที่
2.		เติมเต็มองค์ความรู้ เทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรม 2.		คืนข้อมูลสู่ชุมชน
ของชุมชน

เวทีชุมชนครั้งที่ 2
เชื่อมโยงเครือข่ายและเติมเต็มองค์ความรู้
เพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรม

ตารางที่ 13 แนวทางการจัดเวทีชุมชนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

การจัดเวทีชุมชน ระยะที่ 2

คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
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เครื่องมือ/เทคนิค
- การทบทวนเป้าหมายร่วม
- ตารางวิเคราะห์แผนพัฒนา 3 ระยะ
- การทำ�แผนพัฒนาระยะ 2
- การคิดเชิงระบบ
ผลลัพธ์
1.		ผลการทบทวนเป้าหมายร่วมและแผนพัฒนา
3 ระยะของชุมชน
2. แผนการพัฒนาการเกษตรของชุมชนในระยะ 2
3. 		แผนความต้องการเรียนรู้ของชุมชน

เครื่องมือ/เทคนิค
- แผนผังเครือข่ายชุมชน
- กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม/การศึกษา
ดูงาน
- การวิเคราะห์เครือข่าย
ผลลัพธ์
1. 		แผนที่การเชื่อมโยงกิจกรรมในพื้นที่
2. 		องค์ความรู้ เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดให้กับชุมชน

ตารางที่ 13 แนวทางการจัดเวทีชุมชนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
เวทีชุมชนครั้งที่ 1
เวทีชุมชนครั้งที่ 2
ทบทวนเป้าหมายร่วม
เชื่อมโยงเครือข่ายและเติมเต็มองค์ความรู้
และจัดทำ�แผนพัฒนาปีที่ 2
เพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรม

การจัดเวทีชุมชน ระยะที่ 2

ผลลัพธ์
1.		ผลการสรุปบทเรียนการส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่
2.		ผลการกระจายผลประโยชน์ สู่
ชุมชนและการขยายผลสู่ชุมชน
อื่นในระยะ 2

เครื่องมือ/เทคนิค
- AAR
- 7 คำ�ถามถอดบทเรียน

เวทีชุมชนครั้งที่ 3
สรุปบทเรียนและคืนข้อมูล

การจัดเวทีชุมชน ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1
“ทบทวนเป้าหมายร่วม
เพื่อจัดทำ�แผนพัฒนาระยะ 2”
1. วัตถุประสงค์
		 1.1		เพื่อทบทวนเป้าหมายร่วมของชุมชน และแผนพัฒนา
				3 ระยะ
		 1.2		เพื่อจัดทำ�แผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน ระยะ 2
		 1.3		เพื่ อ หาความต้ อ งการเรี ย นรู้ (Training Needs)
				ของชุมชน
2. กระบวนการและเครื่องมือ
		 2.1		ทบทวนเป้าหมายร่วมและแผนพัฒนา 3 ระยะ ผลการ
ดำ�เนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา ทั้งการกระจายผลประโยชน์ กลไกการ
ขับเคลือ่ นกิจกรรมในพืน้ ที่ ตลอดจนทบทวนเป้าหมายร่วมการพัฒนา
ที่ได้ร่วมกันกำ�หนด

คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
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เครื่องมือ				: การใช้คำ�ถามทบทวนเป้าหมาย
วัตถุประสงค์		: ให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้ทบทวนผลสำ�เร็จเป้าหมายร่วม
เพื่อการปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
จุดเน้น 				: การทบทวนความสำ�เร็จเป้าหมายร่วมในระยะที่ 1
จะช่วยให้ชุมชนได้ตรวจสอบกระบวนการพัฒนาว่าสามารถนำ�ไปสู่
การบรรลุเป้าหมายของตนเองได้หรือไม่ เพื่อการปรับเป้าหมายร่วม
ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของชุมชน
กระบวนการ :
		 (1)		ผู้เข้าร่วมเวทีชุมชนนั่งล้อมเป็นวงกลม
		 (2)		วิทยากรกระบวนการ ตั้งคำ�ถามเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้
ระดมสมองทบทวนเป้าหมายร่วม และแผนการพัฒนาที่ได้ร่วมกัน
กำ�หนดในปีที่ผ่านมา ดังนี้
				(2.1)		ในปีที่ผ่านมาชุมชนได้กำ�หนดเป้าหมายร่วมของ
การพัฒนาไว้อย่างไร ทำ�ไมถึงกำ�หนดเป้าหมายนั้น
				(2.2)		เป้าหมายร่วมที่กำ�หนดบรรลุผลหรือไม่ หากบรรลุ
ผล มีกจิ กรรมอะไรบ้างทีท่ �ำ ให้เป้าหมายบรรลุผล มีใครเกีย่ วข้องบ้าง
และมีบทบาทอย่างไร
				(2.3)		หากเป้าหมายร่วมทีก่ �ำ หนดไม่บรรลุผล เป็นเพราะ
เหตุใด จะมีแนวทางอย่างไรเพื่อทำ�ให้เป้าหมายบรรลุผล
				(2.4)		จ ะมี ก ารปรั บ เป้ า หมายร่ ว มการพั ฒ นาหรื อ ไม่
จะปรับอย่างไร
		 (3) วิทยากรกระบวนการ สรุปประเด็นการระดมความคิดเห็น
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เครื่องมือ 			:		ตารางวิเคราะห์แผนพัฒนา 3 ระยะ
วัตถุประสงค์		:		ให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้ทบทวนผลสำ�เร็จของกิจกรรม
ในแผนพัฒนา 3 ระยะ เพื่อการปรับปรุงแผนพัฒนาให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน
จุดเน้น 				:		การทบทวนแผนพัฒนาระยะ 5 ปี จะช่วยให้ชมุ ชนได้
ตรวจสอบกระบวนการพัฒนาว่าสามารถนำ�ไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ของตนเองได้หรือไม่ เพื่อการแก้ไขหรือปรับปรุงแผนพัฒนา 3 ระยะ
ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของชุมชน
กระบวนการ :
		 (1)		ผู้เข้าร่วมเวทีชุมชนนั่งล้อมเป็นวงกลม
		 (2)		วิทยากรกระบวนการ ตั้งคำ�ถามเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้
ระดมสมองทบทวนแผนการพัฒนา 3 ระยะ ที่ได้ร่วมกันกำ�หนดใน
ปีที่ผ่านมา ตามตารางวิเคราะห์แผนพัฒนา 3 ระยะ

				(2.1)		เป้าหมายร่วมของระยะการพัฒนาในแต่ละระยะ
คืออะไร
				(2.2)		กิจกรรมในแต่ละระยะมีอะไรบ้าง กำ�หนดตัวชี้วัด
ความสำ�เร็จไว้อย่างไร จำ�นวนผูร้ บั ผลประโยชน์มกี คี่ น มีใครเกีย่ วข้อง
กับกิจกรรมบ้าง
				(2.3)		กิจกรรมนั้นกำ�หนดวิธีการดำ�เนินการไว้อย่างไร
(ทำ�เอง/ทำ�ร่วม/หน่วยงานอื่นทำ�ให้)
				(2.4)		กิจกรรมที่กำ�หนดมีความสอดคล้อง และสามารถ
แก้ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่
				(2.5)		จะมีการปรับปรุงกิจกรรมหรือไม่ และปรับอย่างไร
		 (3) วิทยากรกระบวนการ สรุปประเด็นการระดมความคิดเห็น
คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
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		 2.2		การกำ�หนดกิจกรรมในแผนพัฒนาระยะที่ 2 ร่วมกัน
วิเคราะห์และกำ�หนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำ�เนินการพัฒนาในแผน
พัฒนาการเกษตรของชุมชนระยะที่ 2 โดยพิจารณาถึงความจำ�เป็น
และการบรรลุเป้าหมายร่วมของชุมชน
เครื่องมือ 			:		ตารางแนวทางการจัดทำ�แผนพัฒนาโดยชุมชน
วัตถุประสงค์		:		เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมเวทีชุมชนได้มีส่วนร่วมใน
การคิดแนวทางการพัฒนาของชุมชนด้วยตนเอง
จุดเน้น 				:		การทบทวนแผนพัฒนา 3 ระยะ จะช่วยให้ชุมชน
ได้ตรวจสอบกระบวนการพัฒนาว่าสามารถนำ�ไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมาย
ของตนเองได้หรือไม่ เพื่อการแก้ไขหรือปรับปรุงแผนพัฒนา 3 ระยะ
ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของชุมชน
กระบวนการ		:
		(1)		นำ � ผลการวิ เ คราะห์ แ ผนพั ฒ นา 3 ระยะ มาค้ น หา
ทางเลือก เพือ่ จัดทำ�แผนกิจกรรมและโครงการเพือ่ พัฒนาศักยภาพกลุม่
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดลำ�ดับความสำ�คัญ โดยจำ�แนกเป็น
3 ส่วน คือ
			 ส่วนที่ 1 แผนที่ชุมชนสามารถทำ�ได้เอง
			 ส่วนที่ 2 แผนที่ ชุ ม ชนต้ อ งขอรั บ การสนั บ สนุ น จาก
ภายนอกบางส่วน
				
ส่วนที่ 3 แผนที่ ชุ ม ชนต้ อ งขอรั บ การสนั บ สนุ น จาก
ภายนอกทั้งหมด
		(2)		จากนั้นให้ชุมชนร่วมกันคิดแนวทางการพัฒนาในลักษณะ
กรอบแนวคิดว่า ทำ�ไมต้องพัฒนา พัฒนาอะไร พัฒนาใคร พัฒนา
ทีไ่ หน พัฒนาเมือ่ ไหร่ พัฒนาอย่างไร เชือ่ มโยงกับชุมชนอย่างไร ชุมชน
จะได้ประโยชน์อย่างไร ตามตารางที่ 14
		(3)		นำ�ข้อมูลที่ได้จากตารางที่ 14 มาใช้ในการเขียนโครงการ
และแผนการถ่ายทอดความรู้ต่อไป
คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
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ตารางที่ 14 การจัดทำ�แนวทางการพัฒนาโดยชุมชน
ทำ�อะไร
ทำ�ทำ�ไม
ทำ�อย่างไร
เมื่อไร
ใครทำ�
(กิจกรรม) (วัตถุประสงค์) (วิธีการ) (ระยะเวลา) (ผู้รับผิด
ชอบ)
ใครได้
ประโยชน์

ความรู้
ที่ต้องการ
ชุมชน
ทำ�เอง

ชุมชน
ขอรับ
บางส่วน

ขอรับ
การสนับสนุน
ทั้งหมด

การดำ�เนินงาน

การจัดเวทีชุมชน ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2
“เชื่อมโยงเครือข่ายและเติมเต็มองค์ความรู้
เพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
1. วัตถุประสงค์
		 1.1		วิเคราะห์สถานการณ์การเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนา
				
เชิงพื้นที่
		 1.2		เติมเต็มองค์ความรู้ เทคโนโลยีเพือ่ การขับเคลือ่ นกิจกรรม
				ของชุมชน
2. กระบวนการและเครื่องมือ
		 2.1		วิเคราะห์สถานการณ์การเชือ่ มโยงเครือข่าย เพือ่ ทบทวน
ระดับความสัมพันธ์ของเครือข่ายต่าง ๆ ในการประสานการดำ�เนิน
งานในระยะที่ 1 และแสวงหาพันธมิตรทีจ่ ะสร้างความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในระยะที่ 2

คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
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เครื่องมือ				:		แผนผังเครือข่ายชุมชน
วัตถุประสงค์		:		เ พื่ อให้ เ กษตรกรที่ เ ข้ า ร่ ว มเวที ชุ ม ชนได้ ร่ ว มกั น
วิเคราะห์สถานการณ์การเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งเชิงพื้นที่และ
เชิงประเด็นของชุมชน
จุดเน้น 				:		ใ ช้ แ ผนที่ ชุ ม ชนเป็ น เครื่ อ งมื อ นำ � การวิ เ คราะห์
สถานการณ์การเชือ่ มโยงเครือข่าย จะช่วยทำ�ให้ผเู้ ข้าร่วมเวทีสามารถ
ระบุการเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ ได้ครบถ้วน และครอบคลุม
เชิงพื้นที่
กระบวนการ		:
		(1)		วิทยากรกระบวนการเตรียมวาดแผนที่ชุมชนโดยระบุ
ขอบเขตการปกครอง และข้อมูลพืน้ ฐานทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง และจำ�เป็น
เช่น ตลาด แปลงผลิต ที่ทำ�การกลุ่ม
		(2)		วิทยากรกระบวนการสอบถามข้อมูลการเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา ซึ่งการเชื่อมโยงจะเป็นได้ทั้งกลุ่ม
และบุคคล ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน โดยให้ระบุจุดที่ตั้ง
ของเครือข่ายนั้น ลงในแผนที่ แล้วระบุรายละเอียดของการเชื่อมโยง
และความสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้
				
-		
ระดับความสัมพันธ์ของการเชือ่ มโยง (มาก ปานกลาง น้อย)
				-		รูปแบบของความสัมพันธ์ เช่น พี่ น้อง เครือญาติ
เพื่อน คู่ค้า

คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
58 ในงานส่
งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

		(3)		ประเด็นที่มีการเชื่อมโยงกัน เช่น
				-		ความสั ม พั น ธ์ ท างเศรษฐกิ จ ดู ว่ า อาชี พในชุ ม ชน
มีอะไรบ้าง ใครทำ�อาชีพอะไรบ้าง มีกลุม่ อาชีพอะไรบ้าง อาชีพต่าง ๆ
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งไร ใครมี บ ทบาทสำ � คั ญในกลุ่ ม เหล่ า นี้
ทรัพยากรท้องถิ่นและปัจจัยการผลิตในชุมชนมีอะไรบ้าง เช่น ป่าไม้
แหล่งน้ำ� พันธุ์พืช เครื่องจักร โรงงาน การขนส่ง แหล่งเงินกู้
การเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้เป็นอย่างไร ใครเข้าถึงและเข้าไม่ถึงบ้าง
ใครเป็นผู้ครอบครองปัจจัยการผลิตเหล่านี้ ใครมีบทบาทสำ�คัญใน
การควบคุมผลประโยชน์เหล่านี้
				-		ความสัมพันธ์ทางสังคม กลุ่มที่มีลักษณะร่วมทางวัย
เช่น กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มคนสูงอายุ กลุ่มที่มีลักษณะ
ร่วมทางเพศ เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพ่อบ้าน กลุ่มที่มีลักษณะร่วม
ทางชาติพันธุ์ เช่น ไทย ลาว เขมร พม่า กลุ่มที่มีลักษณะร่วมทาง
ศาสนา เช่น พุทธ คริสต์ อิสลาม กลุ่มต่างๆ เหล่านี้มีความเป็นมา
อย่างไร มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอะไรร่วมกัน ใครเป็นผู้นำ�
หรือผู้มีบทบาทสำ�คัญ บุคคลในกลุ่มมีความสัมพันธ์ภายในกลุ่มและ
สัมพันธ์กับบุคคลหรือองค์กรอื่นนอกกลุ่มหรือไม่ อย่างไร
				-		ความสัมพันธ์ทางการเมือง โครงสร้างการปกครอง
ท้องถิ่น (แผนผังองค์กร ผู้นำ� รายชื่อกรรมการ บทบาท และ
ความยอมรับทางสังคม) กลุม่ ทางการเมือง เช่น กลุม่ ผูส้ มัครรับเลือกตัง้
ในระดับต่าง ๆ หัวคะแนนและฐานเสียงความสัมพันธ์ระหว่าง
นักการเมืองระดับชาติกับการเมืองระดับท้องถิ่น กลุ่มผลประโยชน์
ต่าง ๆ และความขัดแย้ง เวทีสาธารณะในชุมชน ใครมีบทบาทสำ�คัญ
ในเวทีต่าง ๆ เช่น ร้านกาแฟ ลานโสเหล่ (ในแสดงการเชื่อมโยง
ให้ใช้ลูกศรและเส้นทึบ)
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ระดับท้องถิ่น กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ และความขัดแย้ ง
เวทีสาธารณะในชุมชน ใครมีบทบาทสาคัญในเวทีต่า ง ๆ
เช่น ร้านกาแฟ ลานโสเหล่ (ในแสดงการเชื่อมโยง ให้ใช้
ทึบ)อข่ายชุมชน :
สัญลักษณ์ลูทกี่ใศรและเส้
ช้ในแผนผันงเครื
		(1) สัเมื
มโยงของเครื
ี่ผ่า:นมาครบถ้วน
ญลั่อระบุ
กษณ์การเชื
ที่ใช้่อในแผนผั
งเครืออข่ข่าายในปี
ยชุมทชน
แล้ ว ให้(1)
ผู้ เ ข้ าเมืร่ ว่ อมเวที
ยกั น่ อระดมสมองว่
า อจะมี
ก ารพัทฒี่ ผนา
ระบุชก่ วารเชื
มโยงของเครื
ข่ า ยในปี
่ า นมา
อข่ายเดิช่ วมยกั
อย่านงไร
ทั้งการเพิ่มาระดั
บความสั
นธ์
ครบถ้ ว นแล้การเชื
ว ให้่อผมโยงเครื
ู้ เข้ า ร่ ว มเวที
ระดมสมองว่
จะมี
ก ารพัมฒพันาการ
นการเชื
มโยงให้่ มมระดั
ีความหลากหลายขึ
น ่ม
เชื่อมโยงเครืหรืออข่การเพิ
ายเดิ่มมประเด็
อย่างไร
ทั้ง่อการเพิ
บ ความสั มพั ้นนธ์แล้หรืวร่อวมกั
การเพิ
กำ�หนดรู
ปแบบการขยายเครื
อข่ายใหม่ไ้นปกลุ
ๆ ทันง้ กในและนอกพื
น้ ที่
ประเด็นการเชื
่อมโยงให้
มีความหลากหลายขึ
แล้ม่ วอืร่น่ วมกั
าหนดรูปแบบการ
ในปี ที่ 2 (ในกรณี ข องเครื อ ข่ า ยใหม่ ใ ห้ ใ ช้ ลู ก ศรและเส้ น ประ
ขยายเครือข่ายใหม่ไปกลุ่ มอื่น ๆ ทั้งในและนอกพื้น ที่ในปีที่ 2 (ในกรณี ของ
แสดงการเชื่อมโยง)
เครือข่ายใหม่ให้ใช้ลูกศรและเส้นประแสดงการเชื่อมโยง)

ภาพที่ 14 แผนที่กิจกรรม

ภาพที่ 13 แผนที่กิจกรรม
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กลุ่มผู้นำ�
ไม่เป็นทางการ

กลุ่มผู้นำ�
ทางศาสนา

ภาพที่ 14 ตัวอย่างผังองค์กรชุมชน บ้านเกาะน้อย
ที่มา: โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ, 2554
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		 2.2		เติมเต็มองค์ความรู้ เทคโนโลยีเพือ่ การขับเคลือ่ นกิจกรรม
ตามความต้องการของเกษตรกร (Training Needs) ที่ได้จากการ
จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 1
เครื่องมือ 			:		การถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม/การฝึก
ปฏิบัติ/การศึกษาดูงาน เป็นต้น
วัตถุประสงค์		:		เติมเต็มองค์ความรู้ ผลงานวิจยั พร้อมใช้ เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมตามความต้องการของเกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และยกระดับการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนพัฒนาการเกษตรของ
ชุมชน
จุดเน้น 				:		สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เติมเต็ม
องค์ความรู้ตามความต้องการของเกษตรกรที่สอดคล้องกับบริบท
สถานการณ์ของพื้นที่
กระบวนการ :
		(1)		วิทยากรกระบวนการดำ�เนินการเติมเต็มองค์ความรูต้ าม
ความต้องการของเกษตรกร ดังนี้
				-		การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี นวั ต กรรม ที่ จ ะเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดำ�เนินกิจกรรมต่าง ๆ
				-		การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กร
				-		การศึกษาดูงานจากต้นแบบที่ประสบผลสำ�เร็จ
		(2)		การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้พิจารณาตามความสำ�คัญ
ความจำ�เป็น และความต้องการของชุมชน โดยบูรณาการกับหน่วย
งานต่าง ๆ ในพื้นที่ตามบทบาท และภารกิจ
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การจัดเวทีชุมชน ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3
“สรุปบทเรียนและคืนข้อมูลสู่ชุมชน”
1. วัตถุประสงค์
		 1.1		สรุปบทเรียนผลการดำ�เนินงานการพัฒนาการเกษตร
เชิงพื้นที่
		 1.2		คืนข้อมูลสู่ชุมชน
2. กระบวนการและเครื่องมือ
		 2.1		สรุปบทเรียนการดำ�เนินงาน การพั ฒ นาการเกษตร
เชิงพื้นที่ ผลการบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน
เครื่องมือ				:		การสรุปบทเรียน (After Action Review: AAR)
วัตถุประสงค์		:		เติมเพื่อทบทวนผลการจัดกิจกรรมเวทีชุมชน
จุดเน้น 				:		การทำ� AAR มีหัวใจสำ�คัญ คือ การเปิดใจเรียนรู้
ซึง่ กันและกันมากกว่าการวิพากษ์วจิ ารณ์ ไม่ได้หาคนผิด แต่ตอ้ งการ
ปรับปรุงงานในครั้งต่อไปให้ดีกว่าเดิม ทั้งการรักษาจุดแข็ง ปรับปรุง
จุดอ่อนอย่างไร
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กระบวนการ		:
		(1)		ผู้เข้าร่วมเวทีชุมชนนั่งล้อมเป็นวงกลม
		(2)		วิทยากรกระบวนการ ตัง้ คำ�ถามให้ผเู้ ข้าร่วมเวที ได้แสดง
ความคิดเห็น ดังนี้
				คำ�ถามที่ 1 สิ่งที่คาดหวังจากการจัดเวทีชุมชน คืออะไร
				คำ�ถามที่ 2 สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริงในการจัดเวทีชมุ ชน มีอะไรบ้าง
				คำ�ถามที่ 3 มีอะไรบ้างที่แตกต่างจากความคาดหวัง
				คำ�ถามที่ 4 จะมีการปรับปรุงอะไร เพื่อให้ได้ตามความ
								 คาดหวัง
		(3)		วิทยากรกระบวนการ สรุปประเด็นจากการสรุปบทเรียน
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		 2.2) การถอดบทเรียนโดยใช้ 7 คำ�ถาม
เครื่องมือ				:		7 คำ�ถามถอดบทเรียน
วัตถุประสงค์ :		เพื่อถอดบทเรียนผลการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ
กระบวนการ :
		 (1)		ผู้เข้าร่วมเวทีชุมชนนั่งล้อมเป็นวงกลม
		 (2)		วิทยากรกระบวนการ ตั้งคำ�ถามเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้
ระดมสมอง ช่วยกันถอดบทเรียนการดำ�เนินงานของตัวเอง ดังนี้
				(2.1)		ที่ ผ่ า นมาชุ ม ชนได้ ร่ ว มกั น กำ � หนดเป้ า หมายของ
การพัฒนาไว้อย่างไร
				(2.2)		ในการดำ�เนินงานเกิดผลสำ�เร็จอะไรบ้าง
				(2.3)		อะไรคืออุปสรรค ที่ทำ�ให้การดำ�เนินงานไม่บรรลุ
เป้าหมาย
				(2.4)		อะไรคือวิธีการที่ดีเลิศ ที่ทำ�ให้การดำ�เนินงานบรรุ
เป้าหมาย
				(2.5)		อะไรคือวิธกี ารทีเ่ ราคาดไม่ถงึ ทีท่ �ำ ให้การดำ�เนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
				(2.6)		ในปีตอ่ ไป ชุมชนจะกำ�หนดเป้าหมายร่วมการพัฒนา
ไว้อย่างไร
				(2.7)		ชุมชนจะกำ�หนดวิธีการดำ�เนินงานอย่างไรเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย
		 (3)		วิทยากรกระบวนการ สรุปประเด็นจากการถอดบทเรียน
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66 ในงานส่
งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

วัตถุประสงค์
1.		เพื่อทบทวนเป้าหมายร่วม และแผนพัฒนา
3 ระยะของชุมชน
2.		เพื่ อ วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ก ารผลิ ต การใช้
เทคโนโลยี ใ นสิ น ค้ า เกษตรหลั ก ของพื้ น ที่
เพื่อพัฒนาและยกระดับกระบวนการผลิต
กิจกรรม
-		ทบทวนเป้ า หมายร่ ว มของการพั ฒ นา
แผนพัฒนา 3 ระยะ
-		เพื่ อ ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ก ารผลิ ต
การใช้เทคโนโลยีในสินค้าเกษตรหลักของพืน้ ที่

เวทีชุมชนครั้งที่ 1
ทบทวนเป้าหมายร่วม
และเชื่อมโยงเทคโนโลยี
เวทีชุมชนครั้งที่ 3
ประเมินผลการพัฒนา

กิจกรรม
-		กำ�หนดแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายภายนอก

กิจกรรม
-		สรุปและประเมินผลการดำ�เนินงาน
การพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ ใ นระยะที่ 3
ตามประเด็นตัวชี้วัด
- 		คืนข้อมูลผลการพัฒนาให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในพื้นที่

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.		กำ�หนดแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงาน 1.		สรุ ป บทเรี ย นการดำ�เนิ น งานใน
จากภายนอกชุมชนเพือ่ สร้างการพัฒนาอย่างรอบด้าน ระยะ 3 และประเมินผลการพัฒนา
และครอบคลุมทุกมิติ
เชิงพื้นที่ 3 ระยะ
2. 		คืนข้อมูลสู่ชุมชน

เวทีชุมชนครั้งที่ 2
เชื่อมโยงเครือข่ายภายนอก

ตารางที่ 15 แนวทางการจัดเวทีชุมชนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

การจัดเวทีชุมชน ระยะที่ 3

คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
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เครื่องมือ/เทคนิค
- การทบทวนเป้าหมายร่วม
- ปฏิทินการปลูกพืช
- ตารางการเชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- Value Chain Analysis
- GAP Aralysis
- Swot Matrix Analysis
ผลลัพธ์
1.		ผลการทบทวนเป้าหมายร่วม
2.		ปฏิทินการปลูกพืช
3.		แผนการพัฒนาการเกษตรของชุมชน
		ในระยะที่ 3
ผลลัพธ์
1.		แผนที่การแผนผังเครือข่าย
2.		แนวทางการเชื่อมโยงเครือข่าย

เครื่องมือ/เทคนิค
- การวิเคราะห์เครือข่ายโดยใช้ Cluster Mapping
- การพัฒนาและจัดการเครือข่าย
- Value Network และ Fairtade Platform

ตารางที่ 15 แนวทางการจัดเวทีชุมชนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ (ต่อ)
เวทีชุมชนครั้งที่ 1
เวทีชุมชนครั้งที่ 2
ทบทวนเป้าหมายร่วม
เชื่อมโยงเครือข่ายภายนอก
และเชื่อมโยงเทคโนโลยี

การจัดเวทีชุมชน ระยะที่ 3

ผลลัพธ์
1.		ผลการสรุปบทเรียนการส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่ระยะที่ 3
2.		ผลการประเมินการดำ�เนินงาน 3
ระยะ

เครื่องมือ/เทคนิค
- ตารางประเมินผลตามตัวชี้วัด
- 7 คำ�ถามถอดบทเรียน/AAR
- Bussiness Model Canvas

เวทีชุมชนครั้งที่ 3
ประเมินผลการพัฒนา

การจัดเวทีชุมชน ระยะที่ 3 ครั้งที่ 1
“ทบทวนเป้าหมายร่วมและเชื่อมโยงเทคโนโลยี”
1. วัตถุประสงค์
		 1.1		เพื่อทบทวนเป้าหมายร่วมของชุมชน
		 1.2		เพื่อจัดทำ�แผนการเชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. กระบวนการและเครื่องมือ
		2.1		
ทบทวนเป้าหมายร่วม ผลการดำ�เนินกิจกรรมในปีที่ผา่ น
มา ทัง้ การกระจายผลประโยชน์ กลไกการขับเคลือ่ นกิจกรรมในพืน้ ที่
ตลอดจนทบทวนเป้าหมายร่วมการพัฒนา ที่ได้ร่วมกันกำ�หนด
เครื่องมือ 			:		การใช้คำ�ถามทบทวนเป้าหมาย
วัตถุประสงค์		:		ให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้ทบทวนผลสำ�เร็จเป้าหมายร่วม
เพื่อการปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
จุดเน้น 				:		การทบทวนความสำ�เร็จเป้าหมายร่วมในระยะที่ 2
จะช่วยให้ชุมชนได้ตรวจสอบกระบวนการพัฒนาว่าสามารถนำ�ไปสู่
การบรรลุเป้าหมายของตนเองได้หรือไม่ เพื่อการปรับเป้าหมายร่วม
ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของชุมชน

คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
68 ในงานส่
งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

กระบวนการ		:
		(1)		ผู้เข้าร่วมเวทีชุมชนนั่งล้อมเป็นวงกลม
		 (2)		วิทยากรกระบวนการ ตั้งคำ�ถามเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้
ระดมสมองทบทวนเป้าหมายร่วม และแผนการพัฒนาที่ได้ร่วมกัน
กำ�หนดในปีที่ผ่านมา ดังนี้
				(2.1)		ในปีที่ผ่านมาชุมชนได้กำ�หนดเป้าหมายร่วมของ
การพัฒนาไว้อย่างไร ทำ�ไมถึงกำ�หนดเป้าหมายนั้น
				(2.2)		เป้าหมายร่วมทีก่ �ำ หนดบรรลุผลหรือไม่ หากบรรลุผล
มีกิจกรรมอะไรบ้างที่ทำ�ให้เป้าหมายบรรลุผล มีใครเกี่ยวข้องบ้าง
และมีบทบาทอย่างไร
				(2.3		หากเป้าหมายร่วมทีก่ �ำ หนดไม่บรรลุผล เป็นเพราะ
เหตุใด จะมีแนวทางอย่างไรเพื่อทำ�ให้เป้าหมายบรรลุผล
				(2.4)		จ ะมี ก ารปรั บ เป้ า หมายร่ ว มการพั ฒ นาหรื อ ไม่
จะปรับอย่างไร
		 (3)		วิทยากรกระบวนการ สรุปประเด็นการระดมความคิดเห็น

คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
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		 2.2		การวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตเพือ่ เชือ่ มโยงเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ร่วมกันวิเคราะห์และกำ�หนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะ
ดำ�เนินการพัฒนาในแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชนระยะที่ 3 โดย
พิจารณาถึงความจำ�เป็น และการบรรลุเป้าหมายร่วมของชุมชน
เครื่องมือ 			:		ปฏิทินการเพาะปลูก
วัตถุประสงค์ :		เ พื่ อให้ เ กษตรกรที่ เ ข้ า ร่ ว มเวที ชุ ม ชนได้ ร่ ว มกั น
วิเคราะห์สถานการณ์การผลิต สภาพการใช้เทคโนโลยีการผลิตของ
สินค้าเกษตรหลัก เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
จุดเน้น 				:		เป็นการประยุกต์ใช้ปฏิทนิ การเพาะปลูกมาวิเคราะห์
สถานการณ์การผลิต การใช้เทคโนโลยี เพื่อค้นหาปัญหา ช่องว่าง
(GAP) ของการใช้เทคโนโลยีของเกษตรกร เพื่อนำ�ไปสู่การเชื่อมโยง
เทคโนโลยี นวัตกรรมการเกษตรจากภายนอกต่อไป
กระบวนการ :
		 (1)		ในกรณีทเี่ กษตรกรผูร้ ว่ มเวทีมกี ารผลิตสินค้าเกษตรหลาย
ชนิด ให้แบ่งกลุ่มย่อยตามชนิดสินค้าเกษตรที่ทำ�การผลิต
		 (2)		วิทยากรกระบวนการ ชวนเกษตรกรพูดคุยตามประเด็น
เพือ่ ระบุลงในปฏิทนิ การเพาะปลูก ตามตารางที่ ..... ปฏิทนิ การปลูกพืช

คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
70 ในงานส่
งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
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องค์กรเจ้าของ
เทคโนโลยี

ความรู้
เทคโนโลยี

สภาพปัญหา
ทางการผลิต

เทคโนโลยีที่ใช้ใน
ปัจจุบัน

กิจกรรม

เดือน

ม.ค.

ก.พ.

ตารางที่ 16 ปฏิทินการปลูกพืช
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ชนิดสินค้า .......................................................
ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

การจัดเวทีชุมชน ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2
“เชื่อมโยงเครือข่ายภายนอกเพื่อขับเคลื่อน
กิจกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
1. วัตถุประสงค์
		 วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ก ารเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยการพั ฒ นา
เชิงพื้นที่
2. กระบวนการและเครื่องมือ
		 การวิเคราะห์แผนผังเครือข่าย เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิด
การพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์ เพือ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์กบั หน่วยงาน
องค์กรภายนอกชุมชนทั้งในแนวระนาบ คือ กลุ่ม องค์กรที่เกี่ยว
เนือ่ งกับห่วงโซ่อปุ ทานสินค้าเกษตรหลักของพืน้ ที่ และความสัมพันธ์
แนวดิ่งที่เป็นความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันเฉพาะทาง

คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
72 ในงานส่
งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

เครื่องมือ 			:		แผนผังเครือข่าย (Cluster Mapping)
วัตถุประสงค์ :		เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมเวทีชุมชนได้มีส่วนร่วม
ในการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ กลุ่ ม องค์ ก รต่ า ง ๆ ทั้ งใน
แนวระนาบ และแนวดิ่ง เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการต่อยอด
และชยายผลกิจกรรมของชุมชน ทั้งด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม
การเงิน และความรู้
จุดเน้น 				:		เป็นการวิเคราะห์การเชื่อมโยงเครือข่าย ที่เน้นการ
เชื่อมโยงกับหน่วยงาน องค์กรภายนอกชุมชนเพื่อการต่อยอดและ
ขยายผลกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
กระบวนการ :
		(1)		วิ ท ยากรกระบวนการสอบถามข้ อ มู ล การเชื่ อ มโยง
เครือข่ายตามแนวคิดการเชื่อมโยงคลัสเตอร์ ตามองค์ประกอบดังนี้
				-		การเชื่อมโยงแนวระนาบ ซึ่งเป็นองค์กรที่เกี่ยวเนื่อง
กับห่วงโซ่อุปทาน ประกอบด้วย
						1)		 กลุ่มองค์ก ร/หน่วยงานภาคเอกชนนอกชุ ม ชน
ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ด้านปัจจัยการผลิต ด้านการตลาด ด้านการแปรรูป
						2) กลุ่ ม องค์ ก รที่ ทำ � กิ จ กรรมภายในชุ ม ชนตลอด
ห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน มี ก ลุ่ ม /สถาบั น เกษตรกร/เกษตรกรใดบ้ า ง
ที่ทำ�กิจกรรมเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง
						3) กลุ่มองค์ก ร/หน่วยงานภาคเอกชนนอกชุ ม ชน
ที่เป็นธุรกิจบริการ/สนับสนุน เช่น สถาบันการเงิน องค์กรด้าน
การตลาด ผู้ประกอบการขนส่ง
คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
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				-		การเชือ่ มโยงแนวดิง่ ซึง่ เป็นความสัมพันธ์กบั หน่วยงาน
ภาครัฐ และสถาบันเฉพาะทาง
						1)		 หน่วยงานภาครัฐ มีหน่วยงานภาครัฐใดบ้าง
ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน				
						2) สถาบั น การศึ ก ษาและองค์ ก รด้ า นการวิ จั ย
มีสถาบันใดบ้างทีเ่ ข้ามาส่งเสริม สนับสนุน หรือทำ�การวิจยั กับชุมชน
						3) สมาคม/ชมรม/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เครือข่าย มีองค์กรใดบ้างที่เข้ามาทำ�กิจกรรมร่วมกับชุมชน
		(2)		วิทยากรกระบวนการสรุปข้อมูลการเชื่อมโยงเครือข่าย
ตามภาพที่ ..... แผนผังการเชื่อมโยงเครือข่าย
		(3)		วิทยากรกระบวนการชวนผู้เข้าร่วมเวทีให้ร่วมกันระดม
สมองเพื่อวิเคราะห์รายละเอียดศักยภาพของการเชื่อมโยงเครือข่าย
ตามตารางที่ .....

คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
74 ในงานส่
งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

การจัดเวทีชุมชน ระยะที่ 3 ครั้งที่ 3
“ประเมินผลการพัฒนา 3 ระยะ
และคืนข้อมูลสู่ชุมชน”
1. วัตถุประสงค์
		 1.1		ประเมินผลการดำ�เนินงานการพัฒนาการเกษตรเชิงพื้น
ที่ในตลอด 3 ระยะ
		 1.2		คืนข้อมูลสู่ชุมชน
2. กระบวนการและเครื่องมือ
		 การประเมินผลการดำ�เนินงานตามตัวชีว้ ดั การพัฒนาเชิงพืน้ ที่
จะใช้การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ชุมชนได้ร่วมกันประเมิน
ความสำ�เร็จของการดำ�เนินการตลอดทั้ง 3 ระยะ
วัตถุประสงค์		:		เพื่อประเมินผลการดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาทั้ง
3 ระยะ
จุดเน้น 				:		ใช้กระบวนการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
เครื่องมือ 			:		ตารางการประเมินผลตามตัวขี้วัดการพัฒนา

คู่มือ ดำ�เนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
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กระบวนการ		:
		(1)		ผู้เข้าร่วมเวทีชุมชนนั่งล้อมเป็นวงกลม
		 (2)		วิทยากรกระบวนการ ชวนผู้เข้าร่วมเวทีแสดงความคิด
เห็นเพื่อประเมินผลการพัฒนาตลอด 3 ระยะ ซึ่งผู้เข้าร่วมเวทีร่วม
กันกำ�หนดประเด็นการประเมิน ตัวอย่างประเด็นการประเมินผลการ
พัฒนา 3 ระยะ

		 (3)		วิทยากรสรุปผลการประเมินเพื่อคืนข้อมูลผลการพัฒนา
ให้กับชุมชน
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ส่วนที่

3

เทคนิคการจัดเวทีชุมชน
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วิ			
ทยากรกระบวนการ

			วิทยากรกระบวนการ คือ ผู้ดำ�เนินการให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันในเวทีชุมชน โดยใช้เทคนิค กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม

1. บทบาทของวิทยากรกระบวนการในการจัดเวทีชุมชน
1.1		 การเตรียมการ

			1.1.1 ออกแบบกระบวนการในเวทีชุมชน โดยยึดตามเป้าหมาย
ของการจั ด เวที ว่ า ต้ อ งการอะไร และวางแผนให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ภูมิสังคม และบริบทของผู้เข้าร่วมเวที
			1.1.2 เตรียมทีมวิทยากรกระบวนการ
			1.1.3 เลือกและจัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสม การเลือกสถานที่
สำ�หรับจัดเวทีชุมชน ควรจะเป็นสถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวก
สำ�หรับผู้เข้าร่วมเวที สถานที่ควรมีความโล่ง โปร่งสบาย ไม่อึดอัด
ควรจัดวางเก้าอี้ในลักษณะครึ่งวงกลม
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1.2. การดำ�เนินการ

		 1.2.1 ดำ � เนิ น การประชุ ม แบบมี ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ ให้ ทุ ก คน
มีความรู้สึกร่วมถึงความเป็นเจ้าของ
		 1.2.2 กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิด
		 1.2.3 เปิดประเด็น จับประเด็น และสรุปประเด็นในการพูดคุย
		 1.2.4 เป็ น พี่ เ ลี้ ย ง ที่ ป รึ ก ษา เมื่ อ เกษตรกรที่ เ ข้ า ร่ ว มเวที
ความเข้าใจให้เกษตรกรได้
		 1.2.5 เป็ น ผู้ เ ชื่ อ มประสานได้ ทุ ก กลุ่ ม ในการจั ด เวที ชุ ม ชน
บางครั้งจะมีความคิดเห็นที่แตกต่าง หรือการแบ่งเป็นกลุ่ม เป็นฝ่าย
วิทยากรกระบวนการที่ดีจะต้องเชื่อมประสานความคิด เพื่อนำ�ไปสู่
การทำ�งานร่วมกันอย่างมีพลัง
		 1.2.6 ควบคุมเวลาและสถานการณ์ เมื่อในเวทีชุมชนเริ่มพูด
เรื่องเก่าซ้ำ�ๆ วิทยากรกระบวนการจะต้องคอยสังเกตและเตือน
ผู้เข้าร่วมเวทีในเรื่องของการใช้เวลา
		 1.2.7 สร้างบรรยากาศให้มีความเป็นกันเอง มีความเสมอภาค
ให้เกียรติ ให้โอกาสซึ่งกันและกัน

1.3. การสรุปบทเรียน

		 1.3.1 เมื่อเสร็จสิ้นการจัดเวทีชุมชนทุกครั้ง วิทยากรกระบวนการ
จะต้องมีการสรุปบทเรียนของเวทีให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้เรียนรู้ร่วมกัน
		1.3.2 ทีมวิทยากรกระบวนการร่วมกันสรุปผลการจัดเวทีชุมชน
โดยการทำ� AAR
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ข้อสังเกตในการจัดเวทีชุมชน
1. การเลือกใช้เครื่องมือ เทคนิค ต้องเลือกใช้ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของการจัดเวทีนั้น
2. การจัดเวทีชุมชนต้องให้ตอบโจทย์ของเกษตรกรด้วยเทคนิค
การทำ�งานกับชุมชน
		2.1 การเตรียมความพร้อม
			 - มีทัศนคติเชิงบวก
			 - ต้องมีความรู้สึกเป็นเพื่อน เป็นลูกหลาน เป็นญาติ
			 - เคารพและให้ เ กี ย รติ ยึ ด หยุ่ น ยกย่ อ งชาวบ้ า น
				 อย่าทำ�ตัวเป็นใหญ่
			 - ทำ�ตัวให้เล็ก แต่ใจกว้าง
			 - ภาษาที่ใช้ต้องเป็น “ภาษาชาวบ้าน” ไม่ใช่
				 “ภาษาวิชาการ”
		2.2 การเข้าถึงบริบทของชุมชน
			 - ในการเข้าถึงบริบทของชุมชนอย่างน้อยเจ้าหน้าทีจ่ ะต้อง
รู้ข้อมูลต่างๆ ของชุมชนเป็นเบื้องต้นก่อนเข้าไปทำ�งานในพื้นที่จริง
เช่น ประวัติของชุมชน ทุนทางสังคม วัฒนธรรม แกนนำ�ของชุมชน
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ความขัดแย้งในชุมชน เป็นต้น
			 - เข้าถึงชุมชน ให้เริ่มจากกลุ่มคนเล็กๆ ที่มีความคิด
ความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนในชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข หรือที่เรียก
ว่า “คนอุดมการณ์เดียวกัน” ซึ่งไม่จำ�เป็นต้องเป็นผู้นำ�เท่านั้น
อาจจะเป็นคนรุน่ ใหม่ ทีม่ คี วามสนใจอยากจะพัฒนาชุมชนของตนเอง
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		 2.3 ข้อควรระวังในการทำ�งานกับชุมชน
			 - ต้ อ งสร้ า งความเข้ าใจให้ กั บ ชุ ม ชนได้ ม องเห็ น คุ ณ ค่ า
และประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับก่อน
			 - ทำ � เป็ น กระบวนการด้ ว ยความต่ อ เนื่ อ งและสม่ำ �เสมอ
			 - ไม่นำ�นโยบายสู่การปฏิบัติโดยตรง แต่ควรแปลง
นโยบายสู่การปฏิบัติให้สอคล้อง เหมาะสมกับวิถึชุมชน
			 - ต้ อ งวางตั ว เป็ น กลางทางการเมื อ งทั้ ง ระดั บ ชาติ แ ละ
ระดับท้องถิ่น
			 - ต้องระวังการครอบงำ�ทางความคิด ไม่ทำ�งานแบบสั่ง
ชี้นำ� หรือบอกให้ชุมชนทำ�
			 - ไม่ทำ�แทนชาวบ้าน ควรให้ชุมชนคิดเอง ทำ�เอง
		 2.4 เทคนิค/เครื่องมือในการจัดเวทีชุมชน
			 ในการจัดเวทีชมุ ชนแต่ละเวที จะมีวตั ถุประสงค์ของการจัดเวที
ที่แตกต่างกันไป นักส่งเสริมการเกษตรจะต้องกำ�หนด “เป้าหมาย”
ในการจัดเวทีชมุ ชนให้ชดั เจนก่อนว่า “ต้องการอะไร” แล้วจึงเลือก “เครือ่ งมือ”
หรือ “เทคนิค” ที่จะใช้ในการจัดเวทีชุมชน และการจัดเวทีชุมชนแต่ละ
ครั้ ง ก็ ไ ม่ จำ � เป็ น ต้ อ งใช้ เ ครื่ อ งมื อ หลายชิ้ นในการจั ด ควรเลื อ กใช้
ตามความจำ�เป็น สอดคล้องกับบริบท และเหมาะสมกับระยะเวลา
ที่จัดเวทีชุมชน
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