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บทคัดย่อ
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมโครงการส่งเสริมการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตมันส�ำปะหลัง
ปี ๒๕๕๔ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ๑) ศึกษาสถานการณ์ของศูนย์จดั การพืชชุมชน ๒) ศึกษากระบวนการเรียนรู้
ทีเ่ หมาะสมของศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชน ๓) ศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชน
๔) ศึกษาบทบาทเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการด�ำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และ
๕) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) กับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่ด�ำเนินการในพื้นที่
๓ จังหวัด คือ สระแก้ว ก�ำแพงเพชร และกาญจนบุรี โดยคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่มีการด�ำเนิน
การมาแล้ว ๑ ปี จังหวัดละ ๑ ศูนย์ การเก็บรวบรวมข้อมูลได้จากการจัดเวทีชมุ ชน การสนทนากลุม่ การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการจัดหมวดหมูแ่ ละการเปรียบเทียบ
        ผลการวิจัยพบว่า ๑) สถานการณ์ศูนย์จัดการพืชชุมชนเกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกร
ที่ประสบปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลัง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
หาสถานที่ด�ำเนินการที่มีความพร้อมแก้ปัญหาของชุมชน โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเข้าไปกระตุ้น
ประสานงาน และจัดเวทีชุมชนขึ้น แต่การด�ำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนยังอยู่ในช่วงเริ่มแรกจึง
ยังมีจุดอ่อน คือ การบริหารจัดการในรูปกลุ่มยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน และเกษตรกรยังขาดความรู้
ในเรือ่ งเทคโนโลยีการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตมันส�ำปะหลัง  ๒) กระบวนการเรียนรูท้ เี่ หมาะสมของศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน โดยการจัดเวทีชุมชน และให้สมาชิก ศจช. มีส่วนร่วมของชุมชนทุกขั้นตอน ตั้งแต่
วิเคราะห์ปัญหา ค้นหาสาเหตุ หาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ด�ำเนินการ และสรุปผลการด�ำเนินงาน
ของ ศจช. ๓) การบริหารจัดการศจช. มีหลายองค์ประกอบ คือ ผู้น�ำมีความรู้ เสียสละเพื่อส่วนรวม
คณะกรรมการศจช.เป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการป้องกันก�ำจัดเพลีย้ แป้ง มีการตัง้ กฏ/กติกาด�ำเนินงาน
ร่วมกัน มีทนุ สนับสนุนในการด�ำเนินงานจากภาคีเครือข่ายและสมาชิก ศจช. ร่วมลงห้นุ การมีสว่ นร่วม
ของสมาชิกในการด�ำเนินงานของ ศจช. ทัง้ การร่วมคิดด้วยการประชุมปรึกษาหารือในการวางแผน
ด�ำเนินงาน ร่วมกันตัดสินใจเลือกสถานทีด่ ำ� เนินกิจกรรม ร่วมออกแรงท�ำกิจกรรมต่างๆ ของ ศจช.
และร่วมติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินกิจกรรมของ ศจช. การบูรณาการการท�ำงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ในท้องถิน่ เพือ่ เป็นการท�ำงานทีต่ รงกับความต้องการของชุมชน ๔) บทบาทของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีบทบาทในการประสานงานเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วม
ในการจัดเวทีชุมชน และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร เป็นวิทยากรกระบวนการเอื้ออ�ำนวย
ความสะดวกในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สรุปบทเรียนการด�ำเนินงาน
ทีผ่ า่ นมา เพือ่ สามารถน�ำไปใช้พฒ
ั นางานให้ดยี งิ่ ขึน้   ๕) ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความเข้มแข็งของศูนย์จดั การ
ศัตรูพืชชุมชน ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน คือ ผู้น�ำมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง มีความรู้
ความสามารถ เสียสละเพื่อส่วนรวม   คณะกรรมการมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจน มีการจัดประชุม
อย่างต่อเนือ่ ง  สมาชิกมีสว่ นร่วมในการวางแผนการด�ำเนินงาน และการตัดสินใจแก้ปญ
ั หาของตนเอง และ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการจัดเวทีชุมชน ท�ำให้สมาชิกได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาของตนเองได้ดีขึ้น  ส่วนปัจจัยภายนอก คือ ภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนที่ตรง
ตามความต้องการของชุมชน
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ในช่วง ๕ ปีทผี่ า่ นมานับตัง้ แต่ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๔ พืน้ ทีป่ ลูก ผลผลิตรวม และผลผลิตต่อไร่มนั ส�ำปะหลัง
มีแนวโน้มสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ ๗.๒๐ ๑๓.๔๐ และ ๕.๗๕ ตามล�ำดับ เป็นผลจาก
ราคาผลผลิตมันส�ำปะหลังที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี ๒๕๕๐ เนื่องจากราคาธัญพืชในตลาด
ต่างประเทศสูงขึน้ จากการน�ำผลผลิตธัญพืชไปใช้เป็นพลังงานทดแทน ส่งผลให้ราคามันส�ำปะหลังปรับตัวสูง
ตามไปด้วย อีกทัง้ การส่งเสริมการใช้พนั ธุด์ ี และการปรับปรุงบ�ำรุงดินในการผลิตของเกษตรกร ท�ำให้ผลผลิต
ต่อไร่ของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๒ พื้นที่ปลูกทั้งสิ้น ๘.๒๙ ล้านไร่ ผลผลิต ๓๐.๐๙ ล้านตัน
ผลผลิตต่อไร่ ๓.๖๗ ตัน เทียบกับปี ๒๕๕๑ ที่มีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น ๗.๔๐ ล้านไร่ ผลผลิต ๒๕.๑๖ ล้านตัน
และผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย ๓.๔๐ ตัน
ปัจจุบันความต้องการผลผลิตมันส�ำปะหลังในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น  เนื่องจากการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ทนี่ ำ� ผลผลิตมันส�ำปะหลังไปใช้ทดแทนผลผลิตข้าวโพดทีม่ รี าคาสูง ประกอบกับ
ความต้องการแป้งมันส�ำปะหลังในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งอาหาร กระดาษ และสารเพิ่มความหวาน
นอกจากนี้ จากราคาทีอ่ อ่ นตัวลงเล็กน้อยเป็นเหตุจงู ใจให้นำ� ผลผลิตมันส�ำปะหลังไปใช้ผลิตเอทานอลเพิม่ ขึน้
โดยคาดว่าความต้องการผลผลิตหัวมันสดภายในประเทศในปี ๒๕๕๓ จะมีปริมาณ ๙.๑๘ ล้านตัน ซึง่ สูงกว่า
ปี ๒๕๕๒ ที่มีความต้องการหัวมันสด ๙.๐๑ ล้านตัน
ส�ำหรับการส่งออกมันส�ำปะหลังของไทยส่วนใหญ่อยู่ในรูปมันเส้น มันอัดเม็ด และแป้งมัน
ในปี ๒๕๕๒ มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวทัง้ สิน้ ๖.๖๖ ล้านตัน ซึง่ สูงกว่าปี ๒๕๕๑ ทีม่ ปี ริมาณ ๔.๗๕ ล้านตัน
โดยมีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นตลาดส�ำคัญ
พื้นที่ปลูกมันส�ำปะหลังส่วนใหญ่ของไทยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก เกษตรกรผู้ปลูกส่วนใหญ่มีฐานะยากจนจึงขาดการใช้ปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต
โดยต้ นทุนการผลิตมันส�ำปะหลังของเกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นค่าจ้างแรงงานในการผลิต เช่น ค่าแรงงาน
ในการเตรียมดิน การก�ำจัดวัชพืชและการเก็บเกีย่ ว ส่วนการลงทุนการปรับปรุงบ�ำรุงดิน เช่น การใช้ปยุ๋ เคมี
และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ยังมีน้อย อย่างไรก็ตามการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ
ส�ำหรับการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตมันส�ำปะหลัง เพราะดินทีใ่ ช้ผลิตมันส�ำปะหลังในปัจจุบนั หลายพืน้ ที่
มีปริมาณอินทรียวัตถุน้อยกว่าร้อยละ ๑.๐๐ ในขณะที่ปริมาณอินทรียวัตถุที่เหมาะสมในการปลูก
มันส�ำปะหลัง ควรมีมากกว่าร้อยละ ๔ ของน�้ำหนักดิน ฉะนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส�ำปะหลัง
ให้สงู ขึน้ จึงควรผลักดันให้เกษตรกรมีการใช้ปยุ๋ อินทรีย์ เช่น ปุย๋ คอก ปุย๋ หมัก หรือปุย๋ พืชสด เพือ่ เพิม่ อินทรียวัตถุ

รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำ�ปะหลัง ปี ๒๕๕๔

ในดินควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่เหมาะสม และหากมีการบริหารจัดการน�้ำให้มีปริมาณเพียงพอ
กับความต้องการในช่วงระยะการเจริญเติบโตการสะสมอาหารสร้างหัวมัน จะท�ำให้เกษตรกรเพิม่ ผลผลิต
มันส�ำปะหลังต่อไร่ไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ ตันต่อไร่ และปัญหาในการยกระดับผลผลิตอีกประการหนึ่ง คือ
การแพร่ระบาดท�ำลายของเพลีย้ แป้งมันส�ำปะหลังอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่กลางปี ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบนั ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อผลผลิตในแหล่งปลูก โดยคาดว่าปี ๒๕๕๓ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จะเป็น ๓.๒๗ ตันต่อไร่ ซึ่ง
ลดลงจากปี ๒๕๕๒ ซึ่งมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ๓.๖๗ ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๑ ทั้งนี้ การระบาดท�ำลายของ
เพลีย้ แป้งมันส�ำปะหลังทีข่ ยายวงกว้าง สาเหตุทสี่ ำ� คัญ คือ ท่อนพันธุป์ ลูกของเกษตรกรมีการปนเปือ้ นเพลีย้ แป้ง
ดังกล่าว หากเกษตรกรไม่มีความรู้ในการบริหารจัดการท่อนพันธุ์ที่ดี และวิธีการป้องกันก�ำจัดเพลี้ยแป้ง
ที่ถูกต้องจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการผลิตมันส�ำปะหลัง
ดังนั้นในปี ๒๕๕๔ กรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตรได้มีโครงการความร่วมมือเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส�ำปะหลัง ทั้งในด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตมันส�ำปะหลัง
และควบคุมการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลัง การด�ำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อ
บริหารจัดการเพลี้ยแป้งมีการด�ำเนินงาน ๒ โครงการ คือ โครงการปรับระบบสินค้าเกษตร (เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมันส�ำปะหลัง) ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และโครงการบริหารจัดการศัตรูพชื และ
การเขตกรรมเพือ่ ลดความเสีย่ งให้กบั เกษตรกรปี ๒๕๕๔  โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเข้ามามีสว่ นร่วมในระดับ
ชุมชนผ่านกลไกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่มีการจัดตั้งทั้งหมด ๕๗๒ ศูนย์ ใน ๔๕ จังหวัด ที่มีการระบาด
ของเพลีย้ แป้งมันส�ำปะหลัง เพือ่ เป็นศูนย์กลางของการเรียนรูด้ า้ นการบริหารจัดการศัตรูพชื ของชุมชน โดย
ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนและ
ครบวงจร การด�ำเนินงานดังกล่าวเน้นการบริหารจัดการศัตรูพืชเป็นประเด็นหลักตามปัญหาเร่งด่วน
ในขณะนั้นที่มีการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังอย่างรุนแรง ผลการด�ำเนินงานมีทั้งศูนย์ฯ ที่ประสบ
ความส�ำเร็จและศูนย์ฯ ทีด่ ำ� เนินการยังไม่เป็นรูปธรรมมากนักจึงยังมีความจ�ำเป็นในการพัฒนาเพือ่ ให้ศนู ย์
จัดการศัตรูพชื ชุมชนเป็นกลไกเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตมันส�ำปะหลังระดับชุมชน โดยการด�ำเนินงาน
ในขอบเขตทีก่ ว้างกว่าการบริหารจัดการศัตรูพชื ประกอบกับการด�ำเนินงานในการส่งเสริมการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตมันส�ำปะหลังได้มีการบูรณาการที่ชัดเจน จึงเห็นควรให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมันส�ำปะหลังระดับชุมชนขึ้น

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาสถานการณ์ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
๒. เพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
๓. เพื่อศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
๔. เพือ่ ศึกษาบทบาทเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมการเกษตรในการด�ำเนินงานของศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชน
๕. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. กรมส่งเสริมการเกษตรได้รูปแบบกระบวนงานส่งเสริมการเกษตรและการบริหารจัดการ
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๒. กรมส่งเสริมการเกษตรได้องค์ความรู้  และผลการด�ำเนินงานส่งเสริมการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ผลิตมันส�ำปะหลังผ่านการด�ำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
๓. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะต่างๆ ที่เหมาะสมกับบทบาท
นักส่งเสริมการเกษตร

ขอบเขตของการวิจัย
ด�ำเนินการวิจยั ในศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชน ๓ แห่ง เพือ่ พัฒนาให้ ศจช. เป็นกลไกในการขับเคลือ่ น
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส�ำปะหลังระดับชุมชน คือ
๑. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านปางใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ต�ำบลปางตาไว  อ�ำเภอปางศิลาทอง
จังหวัดก�ำแพงเพชร
๒. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต�ำบลตาหลังใน หมู่ที่ ๙  อ�ำเภอวังน�้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
          ๓. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านรางยอม หมู่ที่ ๘ ต�ำบลหนองโรง อ�ำเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี
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บทที่ ๒
การตรวจเอกสาร
การด�ำเนินงานวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตมันส�ำปะหลัง
ปี ๒๕๕๔ ได้มีการตรวจเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานใน ๕ ประเด็นคือ ๑) การวิจัยใน
งานประจ�ำ  ๒) ศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชน ๓) การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม ๔) การมีสว่ นร่วม และ
๕) การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมีสว่ นร่วม มีรายละเอียดดังนี้
๑. การวิจัยในงานประจ�ำ (Routine to Research: R๒R)
ความหมาย
วิจารณ์ พานิช (๒๕๕๑) กล่าวว่า การวิจยั ในงานประจ�ำ (R๒R) คือ การใช้ขอ้ มูลและประสบการณ์
จากการท�ำงานประจ�ำในการสร้างความรู้  หัวใจของ R๒R อยู่ที่คนท�ำงานประจ�ำต้องการพัฒนางานที่ท�ำ
อยูใ่ ห้ดขี นึ้ แล้วใช้กระบวนการเพือ่ คิดหาวิธี โดยมุง่ ตอบค�ำถามว่าท�ำอย่างไรเพือ่ ให้งานในจุดนัน้ ท�ำได้ดขี นึ้
R๒R เป็นการท�ำให้งานประจ�ำกลายเป็นงานสร้างความรูห้ รือเป็นงานวิจยั รวมทัง้ เป็นการท�ำให้งานประจ�ำ
กลายเป็นงานที่มีคุณค่า ยิ่งท�ำงานนานก็ยิ่งมีปัญญา ยิ่งเกิดความรู้ และความภาคภูมิใจได้มากขึ้นเรื่อย ๆ
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (๒๕๕๑) สรุปไว้ว่า แนวคิดหลักของ R๒R มีเป้าหมายเพื่อปฏิบัติการใน
กระบวนการเรียนรู้และการสร้างความรู้ โดยมุ่งไปที่การท�ำลายมายาคติ ๓ เรื่อง คือ ๑) งานวิจัยเป็นเรื่อง
ยาก ซึง่ ในความเป็นจริง อาจมีทงั้ ทีย่ ากและง่าย แต่ทผี่ า่ นมาได้ถกู ท�ำให้ยากเกินไป  ๒) งานวิจยั เป็นเรือ่ งใหญ่
ต้องมีโครงการและมีการเขียนขอทุน ซึง่ มักผ่านขัน้ ตอนยุง่ ยาก ๓) งานวิจยั เป็นเรือ่ งของคนอืน่ จนกลายเป็น
ว่าความรูต้ อ้ งมาจากทีอ่ นื่ หรือต้องอาศัยคนอืน่ สร้าง  โดยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่มักมีฐานะเป็นเพียงผู้ช่วย
นักวิจัย คือ เก็บข้อมูลให้กับอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่ท�ำวิจัย  แต่ความเป็นจริงบทบาทของผู้ช่วยนักวิจัย
ต้องช่วยออกแบบและพัฒนาเครื่องมือที่จะใช้ในการวิจัย เก็บข้อมูลและช่วยวิเคราะห์ด้วย R๒R จะท�ำให้
การสร้างหรือการผลิตความรู้เกิดขึ้นได้ทุกหนทุกแห่ง ท�ำให้ทุกที่เป็นองค์กรที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้
การวิจยั เป็นเครือ่ งมือในการเรียนรูแ้ ละสร้างกระบวนการทีท่ ำ� ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีก่ ลายเป็นคนทีส่ ามารถ
สร้างความรู้เพื่อพัฒนางานของตนเอง และมีความภาคภูมิใจที่จะท�ำงานด้วยความรู้ที่ตนสร้างขึ้น
จากการตรวจเอกสารข้างต้น สรุปได้ว่าการวิจัยในงานประจ�ำ คือ การวิจัยที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ข้อมูล
และประสบการณ์จากการท�ำงานประจ�ำในการสร้างความรูเ้ พือ่ พัฒนางานทีท่ ำ� อยูใ่ ห้ดขี นึ้ โดยใช้กระบวนการ
วิจยั เป็นเครือ่ งมือพัฒนางาน พัฒนาตนเอง  และสร้างความรูจ้ ากงานประจ�ำทีร่ บั ผิดชอบซึง่ เป็นหนทางหนึง่
ในการน�ำองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
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ประโยชน์ของ R๒R
วิจารณ์ พานิช (๒๕๕๑) กล่าวไว้วา่ การท�ำ R๒R เกิดประโยชน์ทงั้ กับงานและคนท�ำงาน ในส่วนของ
คนท�ำงาน การท�ำ  R๒R ช่วยพัฒนาคนท�ำงาน เพราะผูป้ ฏิบตั งิ านจะเข้าใจสิง่ ต่างๆ มากขึน้ เรือ่ ย ๆ ทัง้ ความรู้
ทีไ่ ด้มาจากการทดลองปฏิบตั ิ ความรูเ้ ชิงทฤษฎีทไี่ ด้มาจากการค้นคว้า และความรูจ้ ากการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
นอกจากนี้ คนที่ท�ำ  R๒R จะคิดเก่งขึ้น สื่อสารได้อย่างเป็นระบบขึ้น ทั้งการพูดและการเขียน มีความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง   ผลงานสามารถน�ำไปเลื่อนระดับหรือเลื่อนต�ำแหน่งได้ สอดคล้องกับ
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (๒๕๕๑) กล่าวไว้ว่า การท�ำ R๒R ท�ำให้คนท�ำงานได้เรียนรูจ้ ากงานประจ�ำทีต่ นเอง
ท�ำและได้เติบโตจากกระบวนการวิจยั ซึง่ อาจพบทัง้ ความส�ำเร็จ ความล้มเหลว และอาจมีโจทย์ทยี่ งั ตอบไม่ได้
แต่กระบวนการแบบนี้ท�ำให้เขาเติบโตจากความคิดที่พัฒนาขึ้น
อัครินทร์ นิมมานนิตย์ (๒๕๕๑) กล่าวว่า R๒R คือ รูปแบบหนึ่งของการผสมผสานระหว่าง
การพัฒนาคุณภาพและการวิจัย สอดคล้องกับ พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข (๒๕๕๑) กล่าวไว้ว่า งานวิจัย R๒R
เป็นงานวิจยั ทีย่ กระดับคุณภาพงานประจ�ำให้ดขี นึ้ วิจารณ์ พานิช (๒๕๕๑) กล่าวไว้วา่ หัวใจของการท�ำวิจยั
แบบ R๒R คือ การพัฒนางาน  โดยจัดกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นก็สามารถท�ำให้กระบวนการ
พัฒนางานเกิดเป็นงานวิจัยที่สร้างความรู้ออกมาอย่างชัดเจนได้  การน�ำ R๒R เข้ามาเป็นเครื่องมือพัฒนา
งานจะท�ำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวผู้ท�ำมีคุณค่าและมีความสุขมากขึ้น
อัครินทร์ นิมมานนิตย์ (๒๕๕๑) กล่าวถึง ผูท้ ไี่ ด้รบั ประโยชน์จากการท�ำ R๒R มีดงั นี้ ๑) ผูร้ บั บริการ
ได้รบั บริการทีด่ ขี นึ้ มีมาตรฐาน และมีการพัฒนาต่อเนือ่ งตลอดเวลา ๒) หน่วยงานทีท่ ำ� วิจยั ได้รบั ผลดี เช่น
ภาระงานเบาลง ผู้ปฏิบัติงานท�ำงานได้สะดวกขึ้น ลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน เป็นต้น ๓) ผู้ร่วม
ในกระบวนการวิจยั ทัง้ ผูส้ ร้างงานวิจยั และผูร้ ว่ มแลกเปลีย่ นเรียนรูไ้ ด้แบ่งปันประสบการณ์ในกิจกรรมต่าง ๆ
เนือ่ งจากเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั การฝึกฝนพัฒนาตนเอง ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ แสวงหาค�ำตอบอย่างเป็นระบบ หรือ
ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการท�ำงานวิจัย
จากการตรวจเอกสารข้างต้น สรุปได้ว่าประโยชน์ของการวิจัยในงานประจ�ำมีผลต่อคนท�ำงาน
และงาน ดังนี้ การพัฒนาคนท�ำงานให้คดิ ในเชิงระบบ พูด และเขียนได้อย่างเป็นระบบขึน้ เพราะผูป้ ฏิบตั งิ าน
จะเข้าใจงานทีต่ นเองท�ำมากขึน้ เรือ่ ยๆ จากการเรียนรูจ้ ากงานประจ�ำทีต่ นเองท�ำผ่านกระบวนการวิจยั   โดย
การจัดระบบข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสร้างความรู้
จากงานที่รับผิดชอบ ในส่วนของการพัฒนางาน การวิจัยในงานประจ�ำเป็นเครื่องมือพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ มีมาตรฐาน และมีการพัฒนาทีต่ อ่ เนือ่ งตลอดเวลา  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�ำ R๒R
วิจารณ์ พานิช (๒๕๕๑) สรุปไว้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�ำ R๒R มี ดังนี้ ๑)  บรรยากาศในที่ท�ำงาน
บรรยากาศขององค์กรที่เปิดกว้างให้คนใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไม่บังคับว่าสิ่งต่างๆ ต้องคงที่ตายตัว
แบบควบคุมสั่งการใช้อ�ำนาจ ๒) กิจกรรม มีการจัดกิจกรรมในลักษณะกระบวนการช่วยจับประเด็น
มาสร้างความรู้ให้ยกระดับขึ้นไป ๓) ผู้บริหาร  เข้าไปสนับสนุน ท้าทาย ชักชวนอย่างมีศิลปะ เพื่อไม่ให้
คนในที่ท�ำงานเกิดความรู้สึกว่ายากเกินไป เช่น ตั้งค�ำถามว่าเราจะท�ำงานได้ดียิ่งกว่าที่ท�ำอยู่นี้ได้หรือไม่
จะช่วยกระตุน้ ให้เกิด R๒R ได้   ผูบ้ ริหารด้านการวิจยั ขององค์กรช่วยให้การท�ำ  R๒R เป็นไปได้อย่างราบรืน่
โดยเข้าใจธรรมชาติงานวิจัย R๒R ของผู้ปฏิบัติงาน เพราะผู้ปฏิบัติงานอยู่กับการท�ำงานในพื้นที่ ดังนั้น
ผู้บริหารต้องเอื้อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้การปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานพัฒนาไป
เป็นงานวิจัย รวมทั้งช่วยหาที่ปรึกษาการใช้สถิติในกระบวนการวิจัย เพราะผู้ปฏิบัติงานที่ไม่เคยท�ำวิจัย
อาจไม่คล่องตัวในเรือ่ งนี  ้ ต้องเปิดไฟเขียวให้ทกุ ๆ เรือ่ ง  ยอมรับความไม่สมบูรณ์บางอย่างได้ และตระหนักเสมอ
ว่าถ้าไม่มีการเริ่มต้นงานที่ ๑ ก็จะไม่มีงานที่ ๒ ๓ ๔ ตามมา
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (๒๕๕๑) กล่าวไว้วา่ ปัจจัยทีส่ นับสนุนให้คนสนใจ R๒R มี ๓ ปัจจัย คือ  ๑)
สภาพสังคม ต้องเอื้อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ๒) องค์กร ควรปรับระบบที่ปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานที่เป็น
ฟันเฟืองส�ำคัญขององค์กรให้เขามีความใฝ่ฝนั   ๓) สิง่ แวดล้อม ต้องกระตุน้ ให้ผทู้ ปี่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นระบบเกิด
การเรียนรู้ หรือเกิดแรงผลักดันให้ไปค้นคว้าศึกษาวิจัย  
จากการตรวจเอกสารข้างต้น สรุปได้ว่าปัจจัยที่สนับสนุนให้คนท�ำ  R๒R มีดังนี้ ๑) บรรยากาศ
ในที่ท�ำงานที่เอื้อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ควรเป็นบรรยากาศที่เปิดกว้างให้คนใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และมีสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้คนเกิดการเรียนรู้   ๒) กิจกรรม มีการจัดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับประเด็น ยกระดับความรู้ขึ้นไป และ ๓) ผู้บริหาร มีศิลปะในการชักชวนเพื่อกระตุ้น
ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านอยากท�ำงานวิจยั ในงานประจ�ำ โดยเอือ้ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านสามารถพัฒนาการแก้ปญั หาในการปฏิบตั ิ
งานประจ�ำวันไปเป็นงานวิจยั รวมทัง้ ให้คำ� ปรึกษาการใช้สถิตใิ นกระบวนการวิจยั และยอมรับความไม่สมบูรณ์
แบบในบางอย่างได้
๒. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกและศูนย์กลางของการเรียนรู้ด้านการบริหาร
จัดการศัตรูพืชของชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้เกษตรกร ชุมชน และท้องถิน่
สามารถบริหารจัดการศัตรูพชื ได้ดว้ ยตนเองอย่างครบวงจรและยัง่ ยืน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร (๒๕๕๔)
ได้ระบุแนวทางในการด�ำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนไว้ ดังนี้

6

รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำ�ปะหลัง ปี ๒๕๕๔

การบริหารจัดการ
ศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชนมีระบบบริหารจัดการด้วยเกษตรกรเอง โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ซึง่
ประกอบด้วย ตัวแทนชุมชนทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก สาธารณสุขประจ�ำต�ำบล นักวิชาการเกษตร องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล อาสาสมัครเกษตร/เกษตรหมู่บ้าน/หมอดิน ผู้น�ำกลุ่มอาชีพ ผู้น�ำชุมชน และนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรที่ผ่านการอบรม เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นพี่เลี้ยงและให้ค�ำแนะน�ำวิธีการ
ที่เหมาะสมด้วยการถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วม หรือการเรียนรู้จากประสบการณ์ตามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกรในพระราชด�ำริ ข้อมูล ณ ปี ๒๕๕๔ กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนกระจายอยู่ทั่วประเทศจ�ำนวน ๕๗๒ ศูนย์ ภายใต้โครงการจัดการเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังในพืน้ ที่
๔๕ จังหวัด โดยอยูใ่ นเขตจังหวัดทีม่ กี ารระบาดของเพลีย้ แป้งรุนแรง ๒๐ จังหวัด จ�ำนวน ๔๔๗ ศูนย์ และอีก
๑๒๕ ศูนย์ อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังซึ่งไม่มีรายงานการระบาด ๒๕ จังหวัด ๆ ละ ๕ ศูนย์ มีเป้าหมายที่จะช่วย
ลดการแพร่ระบาดของเพลีย้ แป้งมันส�ำปะหลังให้นอ้ ยลงและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในฤดูเพาะปลูก
ต่อไป ซึ่งจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันส�ำปะหลังที่ประสบปัญหาได้ไม่
น้อยกว่า ๕๓,๐๐๐ ราย ครอบคลุมพื้นที่กว่า ๖๐๐,๐๐๐ ไร่
บทบาทและภารกิจ
ภารกิจส�ำคัญของศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชน คือ ป้องกันการแพร่กระจายของเพลีย้ แป้งมันส�ำปะหลัง
โดยจะเฝ้าระวังและตรวจสอบการเคลือ่ นย้ายท่อนพันธุม์ นั ส�ำปะหลังจากพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาดของเพลีย้ แป้ง
ไปยังแหล่งปลูกอื่น ทั้งยังได้จัดท�ำแปลงเรียนรู้การแช่ท่อนพันธุ์เน้นให้สมาชิกแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมี
ก่อนการเคลื่อนย้ายและก่อนการปลูก พร้อมส่งเสริมการจัดตัง้ วิสาหกิจชุมชนให้บริการจัดการแช่ทอ่ นพันธุ์
จัดท�ำแปลงท่อนพันธุแ์ ละบริการท่อนพันธุป์ ลอดเพลีย้ แป้งมันส�ำปะหลังแก่เกษตรกรทีม่ คี วามต้องการด้วย
ขณะเดียวกันยังได้คดั เลือกแปลงมันส�ำปะหลังของสมาชิกศูนย์ละ ๑ แปลง เพื่อจัดท�ำแปลงส�ำรวจติดตาม
สถานการณ์ศัตรูมันส�ำปะหลัง โดยเกษตรกรจะส�ำรวจแปลงสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง จากนั้นจะส่งข้อมูลให้กบั
ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอทุกวันพุธ หากส�ำรวจพบว่าการระบาดของเพลีย้ แป้งมันส�ำปะหลังมีแนวโน้มขยายตัว
เพิม่ ขึน้ ศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชนจะประกาศเตือนภัยให้เกษตรกรในหมูบ่ า้ นทราบ นอกจากนี้ แปลงติดตาม
สถานการณ์ศตั รูพชื นีจ้ ะเป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละฝึกปฏิบตั ใิ ห้แก่เกษตรกรหรือชุมชนทีส่ นใจในเรือ่ งการจัดการ
เพลี้ยแป้ง รวมถึงศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยแป้ง เมื่อเกษตรกรปฏิบัติการส�ำรวจตรวจแปลงอย่างสม�่ำเสมอ
จะช่วยให้เกษตรกรในพืน้ ทีท่ ราบความเคลือ่ นไหวของศัตรูพชื ซึง่ จะสามารถจัดการศัตรูพชื ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และมีความปลอดภัยด้วย ต่อจากนั้น เมื่อส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอได้รับข้อมูลที่ได้จาก
แปลงติดตามสถานการณ์แล้วจะน�ำข้อมูลไปบันทึกลงระบบการรายงานแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาด
ศัตรูพชื ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมวิเคราะห์ขอ้ มูล ถ้ามีแนวโน้มการระบาด
สูงขึ้นจะประกาศแจ้งเตือนผ่านสื่อต่างๆ ให้เกษตรกรทราบ เพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์
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การระบาดเพื่ อ ลดการสู ญ เสี ย ของผลผลิ ต ทั้ ง นี้ ศู น ย์ จั ด การศั ต รู พื ช ชุ ม ชนจึ ง เป็ น กลยุ ท ธ์ ห นึ่ ง ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ใช้จัดการกับ “เพลี้ยแป้ง” ซึ่งสร้างความเสียหายรุนแรงและส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมมันส�ำปะหลังไทย
จากการตรวจเอกสารข้างต้น สรุปว่าศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชนเป็นกลไกและศูนย์กลางของการเรียนรู้
ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชของชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นพี่เลี้ยงและให้ค�ำแนะน�ำ
วิธกี ารทีเ่ หมาะสมด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง  ซึง่ ภารกิจส�ำคัญของศูนย์จดั การ
ศัตรูพืชชุมชน คือ ป้องกันการแพร่กระจายของเพลีย้ แป้งมันส�ำปะหลัง ซึง่ สร้างความเสียหายรุนแรงและ
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมมันส�ำปะหลังไทย
๓. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR)
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) เป็นการ
ด�ำเนินงานระหว่างองค์กรชุมชน ภาครัฐ และภาคีเครือข่ายเพือ่ พัฒนางานในชุมชน โดยการมีสว่ นร่วมของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา แก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและตรงกับความต้องการขององค์กรชุมชน ในที่นี้
จะกล่าวถึงความหมายและแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้
ความหมายและแนวคิด
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (๒๕๔๓) ได้สรุปความหมายของงานวิจัยท้องถิ่นที่ใช้
วิธีการเช่นเดียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมว่าเป็นกระบวนการที่คนในชุมชนได้มาร่วมคิด
ตัง้ ค�ำถามทบทวนสภาพทีเ่ ป็นอยู่ วางแผน หาข้อมูล ทดลองท�ำ สรุปค�ำตอบ และถอดบทเรียนเพือ่ ปรับปรุงงาน
ต่อไป ทั้งนี้ต้องมีการบันทึกและวิเคราะห์ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญของกระบวนการท�ำงาน
บ�ำเพ็ญ   เขียวหวาน (๒๕๔๔) ได้ให้ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ว่าเป็นการผสมผสานระหว่างการมีสว่ นร่วมการปฏิบตั กิ ารและการแสวงหาความรูร้ ว่ มกันในระหว่างหมูค่ ณะ
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�ำเนินการ ร่วมประเมินผล และร่วมกันรับผลทีเ่ กิดจากการด�ำเนินงาน
และสรุปบทเรียน เพื่อหาทางพัฒนา ซึ่งมีคุณลักษณะที่ส�ำคัญดังนี้ คือเป็นกระบวนการทางสังคมที่จะ
น�ำไปสู่การพัฒนาปัจเจกชน เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในกลุ่มที่เป็นเจ้าของงานวิจัย ร่วมกันวิจัย
เรื่องของตนเองทุกขั้นตอน เน้นการปฏิบัติที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคม องค์กรศึกษาวิธีปฏิบัติ
ให้ดขี นึ้ รวมทัง้ เป็นกระบวนการสร้างอิสรภาพ ปลูกจิตส�ำนึกให้คนคลีค่ ลายเอาชนะปัญหา  เน้นการวิพากย์
สะท้อนตนเองเป็นวงจรการเรียนรูเ้ พือ่ การเปลีย่ นแปลง ไม่มกี รอบเจาะจงเรือ่ งวิธกี าร ใช้แนวทางผสมผสาน
เน้นเทคนิคการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติร่วมกัน ประเมินความสัมพันธ์
ระหว่างทีมวิจัยตลอดเวลา และทบทวนวัตถุประสงค์ในทีมวิจัยเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาการ
เปลีย่ นแปลงและน�ำไปสูก่ ารมีส่วนร่วมตรงกับความต้องการของทุกฝ่าย
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พนัส พฤกษ์สุนันท์ อุบล จันทร์เพชร และจินตนา ชุณหมุกดา (๒๕๔๕) กล่าวไว้ว่า
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาองค์กร หน่วยงาน และชุมชนมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนและบุคคล รวมทั้งส่ง
เสริมให้บุคคลมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงองค์กร หน่วยงาน และชุมชนที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิก
ขนิษฐา  กาญจนรังสี (๒๕๔๔) อ้างโดย ประจักษ์  เข็มมุกต์ และคณะ (๒๕๔๖) เสนอแนวคิด
พื้นฐานในการด�ำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้ เป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่
เป็นการวิจัยที่เริ่มต้นจากสถานการณ์ที่เป็นจริงในขณะหนึ่งเคลื่อนที่ไปยังสถานการณ์ที่ควรจะเป็น
ในอนาคตซึง่ ไม่อาจท�ำนายได้ โดยการเคลือ่ นทีด่ งั กล่าวอาจเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงในสถานการณ์นนั้
ถูกกระทบจากเหตุการณ์แวดล้อมภายนอกกระบวนการวิจัย และเกิดจากกระบวนการวิจัย รวมทั้งผู้ร่วม
ในการวิจัยเอง การเกิดขึ้นของการเปลี่ยนแปลงต้องเก็บมาเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ในการเคลือ่ นไหวของกิจกรรมต่อ ๆ มาในกระบวนการวิจยั เสมอ กระบวนการวิจยั จึงต้องมีลกั ษณะยืดหยุน่
และปรับเปลี่ยนได้  เป็นกระบวนการที่ต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องและไม่สิ้นสุดในวงจร แต่เป็นการเริ่ม
เพือ่ น�ำไปสูว่ งจรใหม่ซงึ่ เป็นวงจรของการแสวงหาความรูแ้ ละการกระท�ำ โดยวงจรนีจ้ ะด�ำรงอยูแ่ ละด�ำเนินการ
ต่อไปได้ตราบเท่าที่คนในชุมชนยังสามารถมีส่วนร่วมกันวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
จะประสบความส�ำเร็จได้เมือ่ นักวิจยั และผูเ้ กีย่ วข้องมีความเชือ่ ว่าคนทุกคนมีศกั ยภาพ มีความสามารถในการคิด
และการท�ำงานร่วมกันเพือ่ ชุมชนทีด่ ขี นึ้ และจะต้องเริม่ จากความรูส้ กึ ของคนทีม่ ปี ญ
ั หาหรือความต้องการ
ของชุมชนแล้วเคลื่อนสู่การสร้างความเข้าใจ และการกระท�ำที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเอง
และชุมชน ทั้งในมิติของปัญญา จิตใจ และกายภาพ
บ�ำเพ็ญ   เขียวหวาน (ม.ป.ป.) กล่าวถึง งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ไว้ว่า
งาน PAR ต้องรับใช้คนทีเ่ กีย่ วข้องทุกกลุม่ ไม่ใช่คนใดคนหนึง่ โดยเริม่ จากการพูดคุยถึงสถานการณ์ทเี่ ป็นอยู่
ศักยภาพ ปัญหา แล้ววิเคราะห์ร่วมกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย จึงจ�ำเป็นต้องประสานความเข้าใจกัน
ผู้ร่วมวิจัยต้องยอมรับข้อจ�ำกัดและจุดเด่นของกันและกัน ไม่ยึดติดกรอบคิดเดิม ทฤษฎีเดิม ข้อสรุปเดิม
ต้องมีการเสริมหนุนด้านต่างๆ หรือทรัพยากร เวลา และอื่นๆ ที่เหมาะสม รวมทั้งการจัดเวทีพบปะ
เป้ า หมายไม่ ใช่ ก ารได้ ผ ลงานมาตี พิ ม พ์ แต่ อ ยู ่ ที่ เ กิ ด การพั ฒ นาและการปฏิ บั ติ เ พื่ อ แก้ ป ั ญ หา PAR
จะมีประสิทธิภาพเพียงใดขึน้ กับเจตนารมย์ทจี่ ะท�ำประโยชน์ตอ่ กลุม่ องค์กร ชุมชน ด้วยความรัก ศรัทธา
และเชื่อมั่นในทีมทุกคน
สุริยา วีรวงศ์ (ม.ป.ป.) ได้เสนอว่า การท�ำวิจัย PAR   ในกระบวนการท�ำงานวิจัยและพัฒนา
ร่วมกับชาวบ้าน โดยเฉพาะในรูปแบบทีเ่ ป็นการสร้างเสริมและสนับสนุนประชาชนและหรือองค์กรชาวบ้าน
ให้เข้มแข็งนั้นไม่สามารถท�ำให้ส�ำเร็จเป็นขั้นเป็นตอนภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจากมีเงื่อนไข
หลายประการโดยเฉพาะในด้านความพร้อม  ความเข้าใจปัญหาพื้นฐานของชุมชน และปัญหาสภาพพื้นที่
ของแต่ละท้องถิน่ ดังนัน้ กระบวนการท�ำงานวิจยั และพัฒนาโดยเน้นหลักการพัฒนาโดยประชาชนมีสว่ นร่วม
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ก็คอื กระบวนการเรียนรูไ้ ปพร้อมๆ กัน ระหว่างนักวิชาการ นักวิจยั เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน  
และประชาชน ในการทีจ่ ะร่วมมือและประสานการท�ำงานพัฒนาไปด้วยกัน การวิจยั PAR เป็นการช่วยส่งเสริม
ให้คนในชุมชนได้เรียนรูป้ ญ
ั หา  แนะแนวทางแก้ปญ
ั หาการพัฒนาตนเอง และความต้องการของคน โดยมี
นักวิจัย นักพัฒนา หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ร่วมกันศึกษาและก�ำหนดปัญหา  เพื่อตัดสินและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน ท�ำให้เกิดกิจกรรมชุมชนที่ด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่ชะงักงัน ส่งผลต่อความเข้มแข็ง
ของชุมชน และเกิดการน�ำทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติร่วมกันระหว่างนักวิชาการและคนในชุมชนอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ประจักษ์ เข็มมุกต์ และคณะ (๒๕๔๖) กล่าวไว้ว่า เป้าหมายของการท�ำ  PAR มุ่งเน้น
การส่งเสริมให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ ได้พัฒนาตนเองในการน�ำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมทุกด้าน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น วัตถุประสงค์ของการวิจัย PAR เป็นการปลุกจิตส�ำนึกให้ผู้ด้อยโอกาส
และสมาชิกในชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาของชุมชนและเกิดความตระหนักในบทบาทความรับผิดชอบ
ของตนเอง ร่วมแก้ไขปัญหาของตนเองและชุมชน นอกจากนี้การด�ำเนินการวิจัยยังเน้นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ก�ำหนดปัญหาและแนวทาง
แก้ไขปัญหา รวมทัง้ ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบในเรือ่ งนัน้ นอกจากนีเ้ พือ่ ร่วมกับชุมชนในการด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
เพือ่ ส่งเสริมการรวมกลุม่ และการท�ำงานร่วมกัน เพือ่ แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนอีกทัง้ ผลักดันให้กจิ กรรมทัง้ หมด
ด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
สรุปได้ว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการวิจัยเพื่อการแสวงหาความรู้และแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน มุง่ เน้นการมีสว่ นร่วมของผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายตัง้ แต่เจ้าหน้าที่ นักวิจยั และชุมชนได้มาร่วมคิด
ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�ำเนินการ และร่วมประเมินผล โดยทบทวนสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ค้นหา
แนวทางแก้ไขปัญหา ทดลองท�ำ  เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งในกระบวนการวิจัย และการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร และชุมชนของตนเอง  เพื่อตัดสินและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
๔. การมีส่วนร่วม
    นิรนั ดร์ จงวุฒเิ วศน์ (๒๕๒๗) ได้แสดงทรรศนะว่า การมีสว่ นร่วมของประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ
จะต้องเกิดจากแนวคิดที่ส�ำคัญ ๓ ประการคือ
๑)   มีความสนใจและห่วงกังวลร่วมกันระหว่างบุคคล และได้กลายเป็นความสนใจร่วมกัน
ของส่วนรวม
๒) ความเดือดร้อนและความไม่พงึ พอใจร่วมกันทีม่ ตี อ่ สถานการณ์ทเี่ ป็นอยูน่ นั้ ผลักดันให้มงุ่ ไปสู่
การรวบรวมกลุ่ม วางแผน และลงมือกระท�ำด้วยกัน
๓) การตกลงร่วมใจกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่ม หรือชุมชนไปในทิศทางที่พึงปรารถนามีพลัง
มากพอที่จะท�ำให้เกิดความริเริ่มกระท�ำการที่ตอบสนองความเห็นชอบของคนส่วนใหญ่
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อนุภรณ์ สุวรรณทิศกร (๒๕๒๙) ได้กล่าวถึงแนวทางการมีส่วนร่วม หมายถึง
๑) ร่วมคิด คือร่วมในการประชุมปรึกษาหารือในการวางโครงการ วิธีการด�ำเนินงาน การติดตาม
ตรวจสอบและการดูแลรักษา เพื่อให้กิจกรรมโครงการได้ผลตามวัตถุประสงค์
๒) ร่วมตัดสินใจ คือเมื่อมีการประชุมปรึกษาหารือแล้ว จะต้องร่วมในการตัดสินใจเลือกกิจกรรม
หรือแนวทางที่เห็นว่าดีที่สุด หรือเหมาะสมที่สุด
๓) ร่วมปฏิบัติตามโครงการ คือเข้าร่วมในการด�ำเนินงานตามโครงการ เช่น ร่วมออกแรง
ร่วมบริจาคทรัพย์ เป็นต้น
๔) ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการ คือเมือ่ โครงการเสร็จสิน้ แล้วได้มสี ว่ นร่วมในการตรวจตรา
ดูแลรักษาและประเมินผลที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ปีเตอร์ ฮอร์น (๒๕๔๖) ได้กล่าวถึงเหตุผลทีต่ อ้ งให้เกษตรกรมีสว่ นร่วมว่า เกษตรกรเป็นนักทดลอง
ผู้มีความกระตือรือร้น สิ่งที่เกษตรกรขาด คือการเข้าถึงเทคโนโลยีทางเลือกใหม่ ๆ ซึ่งมีศักยภาพที่จะช่วย
ปรับปรุงระบบการท�ำฟาร์มของเกษตรกร รวมทัง้ ข้อมูลเกีย่ วกับประโยชน์ และข้อจ�ำกัดของทางเลือกนัน้ ๆ
โดยแบ่งขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑) การเลือกหมู่บ้าน
๒) การวิเคราะห์ปัญหาแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม
๓) หาเทคโนโลยีทางเลือกร่วมกับกลุ่มแกนน�ำ
๔) ทดสอบทางเลือกนั้น
๕) ประเมินผลทางเลือกนั้น
๖) รายงานผลในที่ประชุมหมู่บ้าน
๗) น�ำแนวทางการแก้ปัญหาที่ใช้ได้ผลไปใช้ในฟาร์ม
๘) ขยายผลที่ได้จากการทดสอบครั้งแรกไปสู่เกษตรกรรายอื่นในหมู่บ้าน
๙) น�ำเทคโนโลยีที่ประสบผลส�ำเร็จไปบอกเล่าให้เกษตรกรในหมู่บ้านอื่นฟัง
สรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนเกิดจากความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกันที่มีต่อ
สถานการณ์ที่เป็นอยู่ผลักดันให้มุ่งไปสู่การรวมกลุ่ม วางแผน และลงมือกระท�ำด้วยกันเพื่อแก้ไขปัญหา
ให้ลุล่วงไปด้วยดี ด้วยการร่วมคิดในการวางแผนงานโครงการ ร่วมตัดสินใจเลือกกิจกรรมหรือแนวทาง
ที่เห็นว่าดีที่สุด เหมาะสมที่สุดร่วมด�ำเนินงานตามโครงการ และร่วมติดตามตรวจสอบเพื่อให้กิจกรรม
โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์
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๕. การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมีส่วนร่วม (Participatory (or People-centered)
Technology Development: PTD)
วิฑูรย์ ปัญญากุล (๒๕๔๗)  สรุปไว้ว่า  PTD  เป็นกระบวนการเสริมที่ต้องด�ำเนินการไปควบคู่กัน
เพือ่ เชือ่ มโยงองค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์กบั กระบวนการในท้องถิน่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความเข้มแข็ง/
พัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิน่ ในการทดลองและสร้างนวัตกรรมทางการเกษตรเอง รูปแบบของกิจกรรม
ส่วนใหญ่ คือ การกระตุน้ ให้เกษตรกรสร้างสรรค์และประเมินเทคโนโลยีพนื้ บ้าน ตลอดจนคัดเลือกทดสอบ
และประยุกต์เทคโนโลยีจากภายนอกภายใต้กรอบองค์ความรู้ วัฒนธรรม/ค่านิยมของชุมชน
แนวทางหลักของ PTD
PTD เป็นกระบวนการปฏิสมั พันธ์ระหว่างชุมชนและผูส้ นับสนุนจากภายนอก โดยมีแนวทางหลัก
ดังนี้
๑)  การสร้างความเข้าใจร่วมกันในเรือ่ งลักษณะและการเปลีย่ นแปลงของระบบนิเวศการเกษตร
ในท้องถิ่น
๒)  การก�ำหนดปัญหาหลัก-รองตามความส�ำคัญ
๓)  การท�ำการทดลองในท้องถิ่น  โดยมีแผนการทดลองหลาย ๆ แบบ ทั้งที่ได้จากภูมิปัญญา
พื้นบ้าน เช่น จากเกษตรกรหรือจากพื้นที่อื่น รวมทั้งความรู้จากนักวิชาการ
๔)  การพัฒนาศักยภาพในการท�ำการทดลองของเกษตรกร และการสื่อสารระหว่างเกษตรกร
ด้วยกันเอง
การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
๑) การประสานงานระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างศักยภาพและสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักวิจยั และเกษตรกร ซึง่ ต้องมีการปรับเปลีย่ นนโยบายการวิจยั จากเดิมทีเ่ น้นการพึง่ พาปัจจัยการ
ผลิตจากภายนอกมาเป็นเกษตรยัง่ ยืน รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงองค์กรและการจัดการภายในสถาบันเหล่านี้
ตลอดจนการพัฒนากลไกการประสานงานระหว่างนักวิชาการและเกษตรกรในขบวนการเกษตรยัง่ ยืน
ไม่วา่ จะเป็นการประสานงานโดยตรง หรือการประสานผ่านองค์กรท้องถิน่
๒) การประสานโดยตรงกับเกษตรกร ประเด็นที่ต้องพิจารณา คือ มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งเสริม
หรือสนับสนุนให้เจ้าหน้าทีส่ ถาบันวิจยั และพัฒนาหันมาให้ความสนใจกับเกษตรกรรายย่อย และควรมีระบบ
ทีส่ ร้างแรงจูงใจให้กบั เจ้าหน้าที  ่ หัวใจส�ำคัญ คือ การสร้างจิตส�ำนึกให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องสถาบันวิจยั เกีย่ วกับ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท�ำงานร่วมกับเกษตรกรในการพัฒนาการเกษตร
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ประโยชน์ที่สถาบันวิจัยจะได้รับจากการท�ำงานร่วมกับเกษตรกร คือ
๒.๑) นักวิจยั จะสามารถเข้าใจปัญหาและทางเลือกในการแก้ปญ
ั หาของเกษตรกรมากขึน้
ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยมองปัญหาในแง่มุมที่แตกต่างออกไปอันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการวิจัย
๒.๒)  นักวิจยั จะเกิดความคุน้ เคยกับวิธคี ดิ และวิธกี ารท�ำการทดลองของเกษตรกร ซึง่ จะ
ท�ำให้สามารถสือ่ สารกับเกษตรกรในการวางแผนและประเมินผลการทดลองทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
ของเกษตรกรอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการทดลองในสถานีวิจัยหรือการทดลองในฟาร์มเกษตรกรเอง
๒.๓)  นกั วิจยั สามารถเข้าใจความแตกต่างในการวางเป้าหมายและการจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของปัญหาระหว่างเกษตรกรและของนักวิจัยเอง ซึ่งจะช่วยให้มีการวิเคราะห์ วางแผน และประเมินผล
การทดลองได้อย่างสอดคล้องกับปัญหามากขึ้น
๒.๔)  นกั วิจยั สามารถเข้าใจระบบนิเวศการเกษตรในท้องถิน่ ตลอดจนเงือ่ นไขทางเศรษฐกิจ
สังคมของเกษตรกร ซึ่งจะช่วยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่เกษตรกรสามารถรับไปใช้ได้ง่ายขึ้น
ในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมีส่วนร่วมและการเผยแพร่ทางเลือกส�ำหรับเกษตรกร
เราอาจพบว่า งานวิจัยที่จ�ำเป็นอาจเป็นเพียงแค่งานวิจัยพื้นฐานที่ไม่ใช่เทคโนโลยีซับซ้อน ซึ่งนักวิชาการ
อาจใช้ความรูพ้ นื้ ฐานทีม่ อี ยูแ่ ล้วในการช่วยอธิบายให้เกษตรกรได้เข้าใจถึงปัญหาและวิธกี ารแก้ปญ
ั หา เพือ่
เป็นทางเลือกกับเกษตรกรในการพัฒนางานของเกษตรกรเอง เพียงแค่เพิ่มกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างเกษตรกร นักส่งเสริม และนักวิชาการ ก็จะช่วยเร่งกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมาก  
นอกจากนี้ การได้รับรู้ข้อมูลจากเกษตรกรช่วยให้นักวิชาการสามารถเลือกหัวข้อวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของเกษตรกรได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรที่สถาบันวิจัยมีอยู่อย่างจ�ำกัด
และที่ส�ำคัญ คือ นักวิชาการและนักส่งเสริมเกิดความภาคภูมิใจว่าผลงานของตนเองนั้นได้ช่วยเหลือ
เกษตรกรและช่วยพัฒนาภาคการเกษตรอย่างแท้จริง ซึ่งมีกระบวนการ ดังนี้
๑) ประสานงานผ่านองค์กรเกษตรกร เพื่อส่งผ่านความช่วยเหลือให้กับเกษตรกรในชนบท
ที่ห่างไกล ซึ่งความร่วมมือนี้ช่วยราชการประหยัดงบประมาณและทรัพยากรบุคคลค่อนข้างมาก
๒) ปรับทัศนคติของนักวิจัยและนักส่งเสริมการเกษตร เหตุผลที่นักวิจัยอาจจะไม่สนใจให้
เกษตรกรมีสว่ นร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยี เช่น นักวิจยั อาจมองว่าตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ผพู้ ฒ
ั นา
เทคโนโลยี  นักวิจยั ไม่ได้ให้ความสนใจว่าตัวเองมีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยี ซึง่ เป้าหมาย ก็คอื การน�ำ
เทคโนโลยีไปใช้โดยเกษตรกร   นักวิจัยจะได้รบั การอบรมให้สนใจด้านเทคนิค ท�ำให้นกั วิจยั มองการพัฒนา
การเกษตรเป็นเรื่องของ “วัตถุ” โดยไม่ได้ตระหนักว่า ส�ำหรับเกษตรกรแล้วทัศนคติความคิดเห็นและ
โลกทัศน์ของชาวบ้านก็เป็นสิ่งส�ำคัญ การปรับเปลี่ยนทัศนคติของนักวิจัยและนักส่งเสริมให้มีกระบวนการ
เรียนรู้ใหม่เปลี่ยนทัศนะ มีประสบการณ์และความรู้เฉพาะสาขาที่ไม่มีผู้ใดเลยที่มีความรู้ความสามารถ
เหมือนตน ไม่รีบด่วนสรุปความเห็นเกี่ยวกับปัญหา การวิเคราะห์และทางเลือกในการแก้ปัญหาต่างๆ
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ให้เวลาและความส�ำคัญในการท�ำความเข้าใจระบบคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาวบ้าน ตลอดจนพยายาม
สร้างความเชื่อในศักยภาพของเกษตรกร และตระหนักไว้ตลอดเวลาว่า วัตถุประสงค์ของ PTD ก็คือ
การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นในการทดลองและพัฒนาเทคนิคต่างๆ การพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรมทีห่ ลากหลาย ปรับปรุงหนังสือ ต�ำรา คูม่ อื และเอกสารต่างๆ รวมทัง้ การอบรมพัฒนาฝีมอื /ความรู้
ของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจากการฝึกอบรมนักฝึกอบรมก่อน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาอุปกรณ์การอบรม สัง่ สมประสบการณ์ การวิเคราะห์ของผูอ้ บรมและผูร้ บั การอบรมไปพร้อมกัน
สรุปได้ว่า PTD เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาสู่เกษตรยั่งยืน โดยอาศัยองค์ความรู้ของเกษตรกร
เป็นฐานในการพัฒนาเทคนิคการเกษตรและการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างเหมาะสม โดยอาจน�ำ
องค์ความรู้จากภายนอกหรือปัจจัยการผลิตจากภายนอกเข้ามาเสริม นอกจากนี้ยังให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน และการสื่อสารผลการทดลอง ตลอดจนการต่อเชื่อมความสัมพันธ์
กับองค์กรหรือหน่วยงานสนับสนุน และการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มชาวบ้าน รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ความรูก้ นั อย่างเปิดเผย เพือ่ ช่วยกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาและการเรียนรูเ้ ทคนิคพืน้ บ้าน อีกทัง้ ช่วยกระตุน้
ให้เกิดการพัฒนาเทคนิคอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรและการปรับเปลี่ยน
แนวทางการเกษตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์
จากการตรวจเอกสารข้างต้น สรุปได้ว่าการท�ำ  R๒R ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
มันส�ำปะหลัง เป็นการสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างให้คนใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกระตุ้น
ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและชุมชนเกิดการเรียนรู้ด้วยการจัดเวทีชุมชน เพื่อค้นหา
ปัญหาการผลิตมันส�ำปะหลังของแต่ละชุมชน ค้นหาแนวทางแก้ไข ลงมือปฏิบัติ และสรุปบทเรียนร่วมกัน
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งชุมชน ภาครัฐ และเอกชน   ด้วยการใช้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเป็นกลไกและ
ศูนย์กลางของการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชของชุมชน ทั้งในเรื่องการจัดท�ำแปลงพันธุ์ดี
แปลงติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพชื การผลิตขยายพันธุศ์ ตั รูธรรมชาติ และการจัดการความรู้
โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นพี่เลี้ยงและให้ค�ำแนะน�ำวิธีการที่เหมาะสมด้วยกระบวนการ
มีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนการต่อเชือ่ มความสัมพันธ์กบั องค์กรหรือหน่วยงานสนับสนุน
ในพื้นที่และการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มชาวบ้าน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส�ำปะหลัง เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม
กับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่
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กรอบแนวคิดการวิจัย
สถานการณ์
ของศจช.
ปัจจัยที่มีผล
ต่อความเข้มแข็ง
ของ ศจช.

การดำ�เนินงาน
ของศจช.

การบริหาร
จัดการ

เป้าหมาย
กระบวนการ
เรียนรู้

• แนวทางการพัฒนา
การดำ�เนินงานของ
ศจช. โดยชุมชน
• ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเข้มแข็งของ ศจช.

บทที่ ๓
วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อให้มีข้อมูลและองค์ความรู้พร้อมในการที่จะน�ำไปปฏิบัติงานส่งเสริมการ
ผลิตมันส�ำปะหลัง รวมถึงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบงานส่งเสริมการผลิตมันส�ำปะหลัง
ทัง้ ในส่วนกลาง ภูมภิ าค และชุมชนในการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตมันส�ำปะหลังผ่านการด�ำเนินงานศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน โดยมีรายละเอียดในการด�ำเนินงานดังนี้

ประชากร
ศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชนทีด่ ำ� เนินการในพืน้ ที่ ๓ จังหวัด คือ สระแก้ว ก�ำแพงเพชร และ กาญจนบุรี

กลุ่มตัวอย่าง
การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยเจาะจงศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชนในแต่ละจังหวัด
ที่มีการด�ำเนินงานมาแล้ว ๑ ปี จังหวัดละ ๑ ศูนย์ คือ
๑. ศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชนบ้านปางใหม่พฒ
ั นา หมูท่ ี่ ๑๐ ต�ำบลปางตาไว อ�ำเภอปางศิลาทอง
จังหวัดก�ำแพงเพชร
๒. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต�ำบลตาหลังใน หมู่ที่ ๙  อ�ำเภอวังน�้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
๓. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านรางยอม หมู่ที่ ๘ ต�ำบลหนองโรง อ�ำเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี

การด�ำเนินงาน
ในการวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้วธิ กี ารวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research: PAR)
โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นด�ำเนินงาน ขั้นสรุปและจัดท�ำข้อเสนอแนะ         
๑. ขั้นเตรียมการ เป็นขั้นตอนการพัฒนาโครงการวิจัย คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย สร้างความเข้าใจ
ระหว่างทีมงาน และวางแผนการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
๑.๑) พัฒนาโครงการวิจยั โดยการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกองวิจยั และพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตร ส�ำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และส�ำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
๑.๒) คัดเลือก ศจช. เป้าหมายที่จะด�ำเนินงานวิจัย โดยให้จังหวัดคัดเลือกทีมงานเพื่อเข้าร่วม
โครงการ
๑.๓) สร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างทีมงาน โดยประสานงานและประชุมชี้แจงสร้าง
ความเข้าใจการด�ำเนินโครงการวิจัยแก่ทีมวิจัยแต่ละจังหวัด
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๑.๔) วางแผนการวิจยั โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารระหว่างทีมวิจยั ของจังหวัดและทีมวิจยั
ส่วนกลาง เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และวางแผนการด�ำเนินงานของแต่ละจังหวัด
๒. ขั้นด�ำเนินงาน
ก. การด�ำเนินงานของจังหวัด
     
๑) ด�ำเนินงานตามแผน จังหวัดจัดประชุมชี้แจงโครงการวิจัยแก่ทีมวิจัยของจังหวัด และ
ด� ำ เนิน การตามแผนที่ วางไว้ โดยมี การเก็บข้อมูลทุ ก ขั้นตอนที่ด� ำ เนินการ และมีก ารสรุปบทเรีย น
หลังการด�ำเนินงานร่วมกัน
     
๒) สนับสนุนการด�ำเนินงานของทีมวิจัยอ�ำเภอ ด้วยการจัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
นอกจากนี้มีการจัดทีมงานส่วนกลางเพื่อเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุน เป็นที่ปรึกษา และให้ค�ำแนะน�ำแก่จังหวัด
ข. การด�ำเนินงานในพื้นที่
       
ใช้กระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันของสมาชิก ศจช. โดยใช้เวทีเรียนรูก้ ารปฏิบตั ิ และการสรุปบทเรียน
โดยมีเนื้อหาหลักที่จะด�ำเนินการ
๑) การก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงานของ ศจช.
๒) การวิเคราะห์การผลิตมันส�ำปะหลังของชุมชน เพื่อก�ำหนดประเด็นการพัฒนา
๓) การวางแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการผลิตมันส�ำปะหลังของชุมชน
๔) การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการผลิตมันส�ำปะหลังโดยการปฏิบัติตามแผนการเรียนรู้ที่ ศจช.
ร่วมกันก�ำหนด
๕) การสรุปบทเรียนการด�ำเนินงานการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตมันส�ำปะหลังของชุมชน
๓. ขั้นสรุปและจัดท�ำข้อเสนอแนะ
๓.๑) จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ รายงานผลการวิจยั สรุปผลการวิจยั และสรุปบทเรียนการด�ำเนิน
งานร่วมกัน พร้อมทั้งวางแผนจัดท�ำรายงานวิจัย
๓.๒) จัดท�ำรายงานวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ด�ำเนินการรวบรวมข้อมูล ดังนี้
๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่ เช่น บริบทของชุมชน  
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ จากการสังเกต การประชุม การจัดเวที การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การถ่ายทอด/อบรมแก่เกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิก ศจช. และการประชุม/สัมมนาของเจ้าหน้าที่
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้ ด�ำเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการจัดสัมมนา/ประชุมเพือ่ สรุปบทเรียน ทัง้ ในพืน้ ที่
และส่วนกลาง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ เปรียบเทียบ
และจัดหมวดหมู่

ระยะเวลาการวิจัย
การด�ำเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๔- ตุลาคม ๒๕๕๔
รายละเอียด ดังนี้
ประชุมเตรียมการ
มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
จัดท�ำโครงการวิจัย
มีนาคม ๒๕๕๔
จัดสัมมนาพัฒนาทีมวิจัย
เมษายน ๒๕๕๔
วางแผนการวิจัย
เมษายน ๒๕๕๔
ด�ำเนินการวิจัย
พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๕๔
จัดสัมมนาสรุปผลการวิจัยเบื้องต้น สิงหาคม ๒๕๕๔
จัดท�ำรายงานการวิจัย
กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๔

ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
ส�ำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
ส�ำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดก�ำแพงเพชร สระแก้ว และกาญจนบุรี
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บทที่ ๔
ผลการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
มันส�ำปะหลังปี ๒๕๕๔ ใน ศจช. ๓ แห่ง คือ
๑. ศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชนบ้านปางใหม่พฒ
ั นา หมูท่ ี่ ๑๐ ต�ำบลปางตาไว อ�ำเภอปางศิลาทอง
จังหวัดก�ำแพงเพชร
๒. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต�ำบลตาหลังใน หมู่ที่ ๙  อ�ำเภอวังน�้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
๓. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านรางยอม หมู่ที่ ๘ ต�ำบลหนองโรง อ�ำเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิจัย ดังนี้

ผลการวิจัย
ตอนที่ ๑ สถานการณ์ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
๑.๑ ความเป็นมาของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชนทัง้ ๓ ศูนย์ เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรจ�ำนวน ๓๐ คนขึน้ ไป
ที่มีปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้งในมันส�ำปะหลังในปี ๒๕๕๓ โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริม
การเกษตร

ตารางที่ ๑ สถานการณ์ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ศจช.ปางตาไว
จ.กำ�แพงเพชร
๑) ความเป็นมา - ได้รบั คัดเลือกจาก
ศบกต.ปางตาไว
เนื่องจากเป็นหมู่บ้าน
ที่เกษตรกรปลูกมัน
สำ�ปะหลังจำ�นวนมาก
และต้องการพัฒนา
วิธีการผลิต การ
ป้องกันกำ�จัดศัตรูพืช
อย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้อ

ศจช.ตาหลังใน
จ.สระแก้ว
- เกิดจากการรวมตัว
ของเกษตรกรใน
ตำ�บล เพื่อแก้ไข
ปัญหาการระบาด
ของเพลี้ยแป้งระบาด
ในมันสำ�ปะหลัง

ศจช.บ้านรางยอม
จ.กาญจนบุรี
- เกิดจากการรวมตัว
ของเกษตรกรที่ประสบ
ปัญหาการระบาดของ
เพลีย้ แป้งในมันสำ�ปะหลัง
ในปี ๒๕๕๑/๒๕๕๒
ส่งผลให้รายได้ของ
เกษตรกรลดลง ในปี
๒๕๕๓ จึงจัดตั้ง ศจช.

สรุป
- ความเป็นมาของ
ศจช. เกิดจากการ
รวมตัวของ
เกษตรกรที่
ประสบปัญหา
การระบาดของ
เพลี้ยแป้งมัน
สำ�ปะหลัง

รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำ�ปะหลัง ปี ๒๕๕๔

ตารางที่ ๑ (ต่อ)
ศจช.ปางตาไว
ศจช.ตาหลังใน
ศจช.บ้านรางยอม
จ.กำ�แพงเพชร
จ.สระแก้ว
จ.กาญจนบุรี
เพื่อขยายผลไปสู่
ตามนโยบายของ
เกษตรกรหมู่บ้าน          
กรมส่งเสริมการเกษตร
ใกล้เคียง
ที่ต้องการแก้ไขปัญหา
การระบาดของเพลีย้ แป้ง
ในมันสำ�ปะหลัง
๒) สถานทีต่ งั้ - ใช้สถานทีท่ ำ�การร่วม - ใช้บ้านของ
- ใช้กระบวนการมีสว่ นร่วม
กับกองทุนหมูบ่ า้ นทำ�ให้ ประธาน ศจช. ของคนในชุมชนโดย
ได้มีการแลกเปลี่ยน
เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริม
เรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บ
การเกษตรผูร้ บั ผิดชอบ
ข้อมูลพืน้ ฐานของสมาชิก
ตำ�บลร่วมกับผูน้ ำ�ชุมชน
คณะกรรมการ ศจช.
ทุกหมูบ่ า้ นจัดเวทีชมุ ชน
ได้ประชาสัมพันธ์เพือ่
เพือ่ พิจารณาชุมชนทีม่ ี
การเข้ามามีสว่ นร่วม
ความพร้อมแก้ปญ
ั หา
ในการดำ�เนินกิจกรรม
ของชุมชน
ของ ศจช. เช่น การผลิต
- ใช้บา้ นของประธาน
สารชีวภัณฑ์ การผลิต
ศจช.
ศัตรูธรรมชาติ
หัวข้อ

๓) จำ�นวน
สมาชิก

- สมาชิกจำ�นวน
๓๐ คน

สรุป

- ใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการหา
สถานที่ดำ�เนิน
การที่มีความ
พร้อมแก้ปัญหา
ของชุมชน เช่น
บ้านประธาน
ชุมชน หรือ
ที่ทำ�การกองทุน
หมู่บ้าน

- สมาชิกจำ�นวน - เริม่ แรกมีสมาชิก
- สมาชิกเริม่ แรก
๓๐ คน
๓๐ คน ปัจจุบนั เพิม่ เป็น ๓๐ คน บางแห่ง
๖๓ คน
มีสมาชิกเพิม่ ขึน้
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรที่ประสบปัญหาการระบาดของ
เพลีย้ แป้งมันส�ำปะหลัง โดยใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการหาสถานทีด่ ำ� เนินการทีม่ คี วามพร้อม
แก้ปัญหาของชุมชน เช่น บ้านประธานชุมชน หรือสถานที่ท�ำการกองทุนหมู่บ้าน สมาชิกของศจช.เริ่มแรก
มี ๓๐ คน ซึง่ เป็นไปตามแนวทางทีก่ รมส่งเสริมการเกษตรก�ำหนด ศจช.บางแห่งมีสมาชิกเพิม่ ขึน้ ในขณะที่
บางแห่งมีสมาชิกเท่าเดิม เนือ่ งจากการด�ำเนินงานของศจช.ยังอยูใ่ นช่วงเริม่ แรกจึงยังมีจดุ อ่อน โดยประเด็น
ทีพ่ บว่าเป็นจุดอ่อนของ ศจช. คือ ศจช.ยังขาดการวางแผนและการบริหารจัดการจึงไม่สามารถด�ำเนินการ
ประชุมเองได้ การจัดการในรูปคณะกรรมการบริหารกลุ่มยังไม่ได้ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ปฏิบัติ
หน้าที่โดยรับผิดชอบร่วมกัน ส่วนการด�ำเนินการตามกฎ ระเบียบส่วนใหญ่ด�ำเนินการในลักษณะเชื่อใจ ไว้
วางใจ และเคารพซึ่งกันและกัน นอกจากนี้สมาชิกยังขาดความรู้ในการปลูกมันส�ำปะหลัง เช่น เทคโนโลยี
ในการผลิตมันส�ำปะหลัง
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ตอนที่ ๒ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของศจช.มีกระบวนการที่แตกต่างกันไปในแต่ละ ศจช. ดังนี้
๒.๑ ศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชนบ้านปางใหม่พฒ
ั นา หมูท่ ี่ ๑๐ ต�ำบลปางตาไว อ�ำเภอปางศิลา
ทอง จังหวัดก�ำแพงเพชร
สถานการณ์เดิม การเรียนรูข้ องสมาชิกศจช. ได้รบั การถ่ายทอดจากบรรพบุรษุ และการสัง่ สม
ความรูจ้ ากการปฏิบตั ขิ องตนเอง เช่น การเพิม่ ผลผลิตมันส�ำปะหลังโดยการใช้พนั ธุด์ ี เนือ่ งจากการใช้พนั ธุด์ ี
แล้วท�ำให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองและหาท่อนพันธุ์ปลูกง่าย ดังนั้นการพัฒนาความรู้ด้านการผลิต
มันส�ำปะหลังได้มาจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เป็นการสั่งสมความรู้จากการกระท�ำจริง เพื่อค้นหาค�ำตอบในการ
แก้ไขปัญหา

สิ่งที่คาดหวัง
การถ่ายทอดเทคโนโลยีตรงตามความต้องการของเกษตรกรและสามารถแก้ไขปัญหาได้
เกษตรกร
มีความรู้ ความเข้าใจ
การบริหารจัดการศจช.

ใช้ความรู้
เป็นแนวทางปฏิบัติ
เพิ่มผลผลิตมันฯ

เกิดแนวคิดและ
องค์ความรู้ในการพัฒนา
เพิ่มผลผลิตมันฯที่เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่

เกิดการรวมกลุ่มการผลิต
มันสำ�ปะหลังที่มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ภาพที่ ๑ ความคาดหวังในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสูเ่ กษตรกร
สิ่งที่ได้ด�ำเนินการ
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีของทีมวิจัยอ�ำเภอปางศิลาทอง จังหวัดก�ำแพงเพชร เป็นการ
ผสมผสานระหว่างกระบวนการมีสว่ นร่วมกับกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ด้วยการคัดเลือกสมาชิกกลุม่
ศจช. ที่สนใจเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ�ำนวน ๓๐ คน เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
เพิ่มผลผลิตมันส�ำปะหลังและการจัดการเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลัง  โดยมีรายละเอียดการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑.๑ การเตรียมการประชุมทีมวิจัย เพื่อวางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยใช้เวทีประชุม
ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอปางศิลาทองประจ�ำเดือน เพือ่ ก�ำหนดวัน เวลา สถานที่ และแผนปฏิบตั กิ ารด�ำเนิน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมและเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ก�ำหนดประเด็นการ
เรียนรู้ทเี่ หมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์การผลิตของชุมชน ตลอดจนมีการแบ่งบทบาทของเจ้าหน้าที่
แต่ละคนในการด�ำเนินการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอปุ กรณ์ และสถานทีป่ ระกอบการ
ถ่ายทอด รวมทั้งคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายด้วยการเปิดรับกลุ่มบุคคลเป้าหมายที่สนใจเข้ารับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีจ�ำนวน ๓๐ ราย
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๑.๒ การด�ำเนินการ หลังจากเตรียมการแล้วจึงนัดหมายเกษตรกรกลุ่ม ศจช. เข้ารับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยมีขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาศจช. ดังนี้
๑) การจัดเวทีเพือ่ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ให้กบั กลุม่ ศจช. แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกับกลุม่ ซัก
ถามข้อมูลพืน้ ฐานของกลุ่ม/ชุมชน และกิจกรรมกลุ่มในการจัดระบบข้อมูลของสมาชิกผู้ปลูกมันส�ำปะหลัง
๒) การก�ำหนดประเด็นเรียนรู้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลมือ ๒ ของผู้เข้ารับการถ่ายทอด
และแนวทางการพัฒนาทีไ่ ด้จากการจัดเวทีชมุ ชนมาประกอบในการวิเคราะห์เพือ่ ก�ำหนดประเด็นการเรียนรู้   
เรื่องการเพิ่มผลผลิตมันส�ำปะหลัง โดยให้เกษตรกรทุกคนมีส่วนร่วม  
๓) การค้นหาผู้รู้ ค้นหาปราชญ์ชาวบ้าน โดยให้เกษตรกรผู้รับการถ่ายทอดมีส่วนร่วม
เสนอชื่อผู้รู้ที่มีการปฏิบัติได้ดีในแต่ละประเด็นมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดและเล่าประสบการณ์แก่สมาชิก
๔) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นการจัดการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการ
ถ่ายทอดตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โดยใช้วิธีผสมผสานขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความต้องการ
ของผู้เรียนที่แตกต่างกันในพื้นที่ โดยมีกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๔.๑) การน�ำเข้าสูบ่ ทเรียนและละลายพฤติกรรม วิทยากรเกริน่ น�ำ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์
ของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันส�ำปะหลัง ละลายพฤติกรรมหรือท�ำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อช่วย
กระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจถึงการร่วมแก้ไขปัญหา สร้างความเป็นผู้น�ำและก่อให้เกิดความสนิทสนม
กลมเกลียวเกิดความสามัคคีและช่วยให้เกษตรกรเข้าใจถึงกระบวนการท�ำงานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม เช่น
การเล่าประสบการณ์จากผู้ประสบผลส�ำเร็จ ผู้รู้/ปราชญ์ชาวบ้านและให้กลุ่มเป้าหมายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน ได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมทุกคน โดยจัดให้มีเวทีเรียนรู้
พบปะสนทนากันเป็นประจ�ำเพือ่ เล่าถึงความก้าวหน้าในการผลิตและวิธดี ำ� เนินงานทีส่ ำ� เร็จพร้อมทัง้ ปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อปรึกษาหารือและช่วยกันปรับปรุงแก้ไข
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๔.๒) การเรียนรู้ ในการจัดเวทีต่างๆ มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
เวทีตามประเด็นการเรียนรู้ ดังนี้
- การจัดท�ำแปลงพยากรณ์ เพื่อฝึกปฏิบัติ ท�ำให้เกษตรกรสามารถน�ำความรู้
ไปปฏิบัติได้ โดยมีการฝึกส�ำรวจศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ รวมทั้งสภาพแวดล้อมระบบนิเวศเป็นระยะ
เพื่อให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้และตัดสินใจในการป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม   
โดยมีเกษตรกรผูน้ ำ� หรือเกษตรกรอาสาสมัครเป็นตัวอย่างน�ำร่อง เพือ่ ให้สมาชิกในกลุม่ เห็นการเปลีย่ นแปลง
และผลที่เกิดขึ้น
- การศึกษาดูงานในพื้นที่จริง ชมการสาธิต และฝึกปฏิบัติในแปลงเรียนรู้ เพื่อ
ให้เกษตรกรได้เห็นตัวอย่างจริงที่ด�ำเนินการโดยเกษตรกร และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
เช่น ศึกษาดูงานเรือ่ งการรณรงค์การจัดการเพลีย้ แป้งในมันส�ำปะหลังทีอ่ ำ� เภอคลองลาน จังหวัดก�ำแพงเพชร
การเลีย้ งแมลงช้างปีกใสทีศ่ นู ย์บริหารศัตรูพชื จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น
- การบรรยายเชิงอภิปราย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ด�ำเนินการอบรม
หรือวิทยากรภายนอกมาถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้เทคโนโลยีการบรรยาย
จากวิทยากรภายนอก เช่นนักวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการผลิตจะด�ำเนินการตามสถานการณ์ในขณะนั้น เช่น การท�ำสารชีวภัณฑ์บิวเวอร์เรีย
ในการป้องกันก�ำจัดเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลัง และเทคนิคการเพิ่มผลผลิตมันส�ำปะหลัง (๗ต)
- การจัดการความรู้โดยการเล่าเรื่อง โดยให้ปราชญ์หรือผู้รู้มาเล่าประสบการณ์
การป้องกันก�ำจัดเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลัง
๔.๓) การวิเคราะห์ เป็นหัวใจส�ำคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละครั้ง สมาชิก
น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกันทีละประเด็น   เช่น ศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ สุขภาพของมันส�ำปะหลัง
สภาพแปลงปลูก สภาพอากาศและการปฏิบัติอื่นๆ ในช่วงนั้น ซึ่งผลของการวิเคราะห์ท�ำให้สมาชิก ศจช.
ต้องการเรียนรูโ้ ดยการจัดท�ำแปลงสาธิต/ทดลอง เพือ่ เป็นตัวอย่างในการปฏิบตั ทิ เี่ ห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน
และสามารถพิสูจน์ทราบเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น การทดลองเปรียบเทียบระหว่างแปลงปลูก
มันส�ำปะหลังที่ใช้ปุ๋ยเคมีและอินทรีย์ ตลอดจนมีการสนับสนุนศัตรูธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์ โดยสาธิต
การใช้ประโยชน์ในแปลงสาธิต/ทดลอง นอกจากนี้หลังจากการวิเคราะห์แต่ละครั้งจะให้เกษตรกรเสนอ
ผลการวิเคราะห์รว่ มกันโดยตัวแทนกลุม่ เพือ่ อภิปรายและเป็นการฝึกหัดเสนอผลต่อคนหมูม่ ากมีการโต้ตอบ
ซักถามเพื่อหาข้อสรุปและช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
๔.๔) การสรุปผล หลังการเรียนรูต้ ามประเด็นการเรียนรูใ้ นแต่ละครัง้ ก็ให้กลุม่ ย่อยสรุป
ผลการเรียนรูห้ ลังเรียน ตัวแทนน�ำเสนอบทสรุปตามประเด็นเป็นองค์ความรู้ แล้วเจ้าหน้าที่สรุปอีกครั้ง
เพื่อเพิ่มเติมบางส่วนหรือเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้น และเจ้าหน้าที่ได้เสริมความรู้วิชาการและ
เทคโนโลยีการผลิตมันส�ำปะหลัง เช่น การจัดท�ำสารชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า และเชื้อราบิวเวอร์เรีย
การเพิ่มผลผลิตมันส�ำปะหลัง (๗ ต)
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๑.๓ ทบทวนและวางแผน เป็นการสรุปผลการด�ำเนินงานในเวทีที่ผ่านมา ความก้าวหน้าของ
การเจริญเติบโตของพืช และเสนอความคิดเห็นว่าการเรียนรูค้ รัง้ ต่อไปสมาชิกต้องการเรียนรูป้ ระเด็นอะไร
เพื่อที่จะให้วิทยากรสนับสนุนด้านวิชาการได้ตรงตามความต้องการ

ผลที่เกิดขึ้น
จากการด�ำเนินงานส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส�ำปะหลังของชุมชน โดยการสร้าง
การเรียนรู้ผ่านกลไกของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน สามารถสรุปผลที่เกิดขึ้นได้ ดังนี้
๑. การถ่ายทอดเทคโนโลยีตรงกับความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาได้โดย
เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และมีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ น�ำความรู้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาบริหารจัดการศูนย์ได้
๒. กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตมันส�ำปะหลัง
สามารถท�ำให้  
๒.๑) ชุมชนทราบปัญหาของชุมชนในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส�ำปะหลัง เช่น
ผลผลิตต�่ำและคุณภาพต�่ำ  ต้นทุนการผลิตสูง โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด ปุ๋ยเคมีและน�้ำมันเชื้อเพลิง
มีราคาแพง และภัยธรรมชาติต่างๆ เป็นต้น
๒.๒) ชุมชนได้ทราบประเด็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ หลักการเพิ่มผลผลิตมันส�ำปะหลัง
(๗ ต) การป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก�ำจัดโรคแมลง และการ
บริหารงานกลุ่ม เป็นต้น
๒.๓) เกิดกลุม่ การเรียนรูแ้ ละกลุม่ การผลิตทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพือ่ ให้เกิดผลต่อการ
พัฒนา ศจช. โดยมีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารงานกลุม่ การเรียนรู้ ด้วยวิธกี ารใช้มติกลุม่ และมีการ
ก�ำหนดข้อตกลงร่วมในการพัฒนา วางแผน และแนวทางปฏิบตั ขิ องกลุม่ ร่วมกัน เช่น กลุม่ การผลิตสารชีวภัณฑ์
คือ เชือ้ ราบิวเวอร์เรียเพือ่ ป้องกันก�ำจัดเพลีย้ แป้งในมันส�ำปะหลัง การเกิดกลุ่มผลิตจะท�ำให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการกลุ่มของเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช สมาชิกกลุ่มเสนอ
การพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันท�ำแผนการถ่ายทอดความรู้ ร่วมกันจัดท�ำหลักสูตรตามแผนที่
ร่วมก�ำหนดโดยใช้วิทยากรจากส่วนราชการ ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้รู้
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๓. การจัดท�ำแปลงพยากรณ์ศตั รูมนั ส�ำปะหลัง โดยคณะกรรมการ ศจช. จัดท�ำแปลงพยากรณ์
ด้วยการใช้เครื่องมือ GPS จับพิกัดที่ตั้งของแปลงสมาชิก ศจช. เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของ
เพลี้ยแป้งในมันส�ำปะหลัง โดยสมาชิกส�ำรวจการระบาดของเพลี้ยแป้ง ก�ำหนดจุดปล่อยแตนเบียนและ
แมลงช้างปีกใส ซึ่งท�ำให้สมาชิก ศจช. ได้เรียนรู้การป้องกันก�ำจัดเพลี้ยแป้งในมันส�ำปะหลัง
๔. การประเมินผลความส�ำเร็จในการจัดการเรียนรูข้ องศจช. พบว่าสมาชิกศจช. มีความรูเ้ พิม่
ขึน้ โดยวัดจากแบบประเมินความรู้ สมาชิกได้นำ� ความรูม้ าปฏิบตั ติ ามหลักวิชาการทีแ่ นะน�ำได้ผลเป็นอย่างดี  
เมื่อสมาชิกปฏิบัติตามกฎระเบียบและค�ำแนะน�ำสามารถลดการระบาดของศัตรูพืชได้
๒.๒ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต�ำบลตาหลังใน หมู่ที่ ๙ อ�ำเภอวังน�้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
ใช้กระบวนการเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วม ซึ่งมีหลายวิธีการ ดังนี้
๒.๒.๑ การจัดเวทีชุมชน เริ่มจากให้สมาชิก ศจช. เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่
การก�ำหนดประเด็นปัญหา การจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาภายใต้ศักยภาพและความเป็น
ไปได้ในการด�ำเนินงาน การน�ำแผนสูก่ ารปฏิบตั ิ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ส่วนบทบาท
เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมการเกษตร คือ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันส�ำปะหลัง (๕ ต+๒) แก่เกษตรกร สนับสนุน
เวทีเรียนรู้ เป็นพี่เลี้ยงในการด�ำเนินงานของศจช. เพื่อกระตุ้นให้ศจช.ตระหนัก และมีความเชื่อมั่นในการ
ด�ำเนินงาน
๒.๒.๒ การเข้ารับฝึกอบรม แล้วน�ำมาทดลองปฏิบัติจริง เป็นการน�ำความรู้ที่ได้จากการฝึก
อบรม มาทดลองปฏิบัติ เช่น การใช้แมลงช้างปีกใสและแตนเบียนก�ำจัดเพลี้ยแป้งสีชมพู เมื่อได้ผลจึงได้
ขยายผลไปยังเกษตรกรข้างเคียง
๒.๒.๓ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากเรื่องเล่าของสมาชิกศจช.ที่เคยประสบปัญหา
เพลี้ยแป้งระบาด
- นางภู ตรุษดี บ้านเลขที่ ๗๒  หมูท่ ี่ ๙  บ้านโนนทอง  ต�ำบลตาหลังใน อ�ำเภอวังน�ำ้ เย็น  
จังหวัดสระแก้ว   มีพื้นที่ปลูกมันส�ำปะหลัง ๑๘ ไร่ มีปัญหาเพลี้ยแป้งระบาด ได้น�ำเชื้อราบิวเวอร์เรีย
ไปฉีด ๓ ครั้ง “เล่าให้ฟังว่าได้ผลดี”
- นางสิมมาลา  มะสูงเนิน  บ้านเลขที่ ๓๘  หมูท่   ี่ ๔ บ้านหนองผักหนาม อ�ำเภอวังน�ำ้ เย็น  
จังหวัดสระแก้ว  มีพื้นที่ปลูกถั่วพู ๑ไร่ มีปัญหาเพลี้ยแป้งได้น�ำเชื้อราบิวเวอร์เรียไปฉีด ๒ ครั้ง  “เล่าให้ฟัง
ว่าใช้ได้ผล เชื้อราบิวเวอร์เรียท�ำไม่ยากผลิตเองได้ ค�ำนึงถึงความปลอดภัย ทั้งตัวเราและผู้บริโภค”
๒.๒.๔ การศึกษาดูงาน สมาชิกศจช. ได้ไปศึกษาดูงานโครงการรณรงค์การป้องกันก�ำจัด
เพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังที่ทางหน่วยงานราชการ และภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น
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๒.๓ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านรางยอม หมู่ที่ ๘ ต�ำบลหนองโรง อ�ำเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี ด�ำเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยการจัดเวทีชุมชน โดยคัดเลือกอาสาสมัครจากผู้น�ำ
ชุมชน ได้แก่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยพิจารณาจากผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การท�ำงานกับชุมชน เป็นผู้เสียสละเวลา มีศักยภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคล ชุมชน ท�ำการคัด
เลือกจาก ๒ หมูบ่ า้ น คือ หมู่ ๘ และ ๑๓ ได้อาสาสมัคร จ�ำนวน ๓๐ คน สาเหตุทเี่ ลือก ๒ หมูบ่ า้ น เนือ่ งจาก
ต�ำบลหนองโรงมีทั้งหมด ๑๗ หมู่บ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่กว้างไม่สะดวกในการบริหารจัดการและในการเรียนรู้
ร่วมกัน และหวังผลสัมฤทธิใ์ นการด�ำเนินงานและขยายเครือข่ายการท�ำงานไปยังหมูอ่ นื่ ต่อไป เมือ่ คัดเลือก
คณะกรรมการศจช.ได้ ๓๐ คน เพื่อเข้าร่วมกระบวนเรียนรู้ของศจช. จึงได้ด�ำเนินการ ดังนี้
เวทีที่ ๑ สร้างความเข้าใจกระบวนการและเป้าหมายในการด�ำเนินงานโครงการ ความคาด
หวังของสมาชิก ศึกษาสภาพในอดีตทีผ่ า่ นมา สภาพทีเ่ ป็นอยูข่ อง ศจช. และจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐานของ ศจช.
จากเวทีที่ ๑ พบว่า ความคาดหวังของสมาชิก คือต้องการพัฒนาด้านวิชาการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ด้านการผลิต ด้านการป้องกันก�ำจัดโรคแมลงทีเ่ กิดกับมันส�ำปะหลัง ผลิตแตนเบียน/แมลงช้างปีกใสให้เพียง
พอแก่ความต้องการของสมาชิกและชุมชนใกล้เคียง มีโรงเลี้ยงแมลงช้างปีกใส/แตนเบียนที่ได้มาตรฐาน   
มีเครือข่ายในการเรียนรู้ มีผลผลิตเฉลี่ย ๖ ตัน/ไร่ มีเงินกองทุนเพื่อด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีความ
ยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรจนสามารถพึ่งพาตนเองได้
ส่วนสภาพทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั ศจช.มีทที่ ำ� การทีช่ ดั เจน คณะกรรมการมีการแบ่งหน้าทีก่ ารบริหาร
จัดการที่ชัดเจน รู้บทบาทหน้าที่ มีความสามัคคี   มีความเข้มแข็ง มีการระดมหุ้นของสมาชิก มีกฎกติกา   
มีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดวัสดุ อุปกรณ์ และโรงเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติที่ได้มาตรฐาน    
หลังจากจบเวทีที่ ๑ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการศจช. และสมาชิกศจช. ทบทวนบทเรียนและให้การ
บ้านเพื่อไปหาข้อมูล ศจช. เช่น พืน้ ทีป่ ลูกมันส�ำปะหลัง ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต วิธกี ารแก้ไขปัญหาของชุมชน
แล้วน�ำมาเสนอในเวทีที่ ๒
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เวทีที่ ๒ เป็นการศึกษาวิธกี ารเรียนรูข้ อง ศจช. เพือ่ แก้ไขปัญหาของชุมชน ก่อนจะเริม่ เวทีชมุ ชน
ให้ตัวแทนของคณะกรรมการและสมาชิกทบทวนกระบวนการในเวทีที่ ๑ หลังจากนั้นให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเสนอปัญหาของชุมชนในอดีตที่ผ่านมา รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยวิธีการของชุมชน
ปัญหาของชุมชนทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั และคาดการณ์ปญ
ั หาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตอันใกล้ทเี่ กีย่ วข้องกับการ
ผลิตมันส�ำปะหลัง จากนั้นจึงวางแผนร่วมกันเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
สรุปบทเรียนเวทีที่ ๒   การปลูกมันส�ำปะหลังในอดีต เกษตรกรปลูกแล้วรอการเก็บเกีย่ ว ไม่มปี ญั หา
เรือ่ งโรคแมลง โดยเฉพาะเพลีย้ แป้งมันส�ำปะหลัง ปริมาณผลผลิตขึน้ อยูก่ บั สภาพดินฟ้าอากาศ แต่ในปัจจุบนั
จะมีเพลี้ยแป้งสีชมพูระบาดตั้งแต่ ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ในปี ๒๕๕๓ เกษตรกรเริ่มมีการวางแผนร่วมกันใน
การป้องกันก�ำจัดเพลีย้ แป้งมันส�ำปะหลัง ด้วยการศึกษาหาความรูเ้ พือ่ น�ำมาพัฒนาให้เหมาะสมกับพืน้ ทีโ่ ดย
เฉพาะการเลีย้ งแมลงศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แตนเบียน/แมลงข้างปีกใส  เกษตรกรได้นำ� ความรูจ้ ากการศึกษา     
ดูงานและจากการอบรมกับหน่วยงานภาคีมาพัฒนาให้เหมาะสมกับพืน้ ที่
เวทีที่ ๓ ศึกษาดูงาน เป็นการด�ำเนินงานต่อเนื่องตามผลการจัดเวทีเรียนรู้เวทีที่ ๒ ซึ่งได้มีการลง
ไปศึกษาดูงานด้านการบริหารศัตรูพชื การศึกษาดูงานของ ศจช. จ�ำนวน ๓ แหล่งซึง่ มีวธิ กี ารในการป้องกัน
ก�ำจัดเพลีย้ แป้งสีชมพูตา่ งกัน ได้แก่ ๑) การศึกษาดูงานทีศ่ นู ย์บริหารศัตรูพชื จังหวัดสุพรรณบุรเี รือ่ งการท�ำ
และการใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียเพื่อก�ำจัดเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลัง ๒) การศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ก�ำแพงแสน ในเรือ่ งการเลีย้ งและการใช้แมลงช้างปีกใสในการควบคุมเพลีย้ แป้งมันส�ำปะหลัง  
และ ๓) การศึกษาดูงานการเลี้ยงแตนเบียนและการใช้แตนเบียนควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพู ณ ศูนย์บริหาร
ศัตรูพืชท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อน�ำความรู้ที่ได้มาขยายผลให้กับสมาชิก โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง
ท�ำแล้วน�ำมาเสนอในเวทีต่อไป
เวทีที่ ๔ เสนอผลการน�ำความรู้จากการศึกษาดูงานไปปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการ ศจช. และ
เกษตรกรที่ไปดูงานได้น�ำมาทดลองท�ำ  และขยายผลให้กับคณะกรรมการและสมาชิกศูนย์ฯ ซึ่งพอสรุปได้
ดังนี้
คณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจ�ำนวน ๒ ท่าน ได้ไปศึกษาการท�ำและการใช้เชื้อราบิว
เวอร์เรียที่ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดสุพรรณบุรี และน�ำเชื้อราบิวเวอร์เรียมาต่อเชื้อในเมล็ดข้าวโพด เมื่อ
ทดลองใช้แล้วได้ผลในช่วงที่อากาศมีความชื้นสูง แต่สภาพอากาศส่วนใหญ่ของต�ำบลหนองโรงแห้งแล้งจึง
ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
การศึกษาดูงานเรือ่ งการใช้แมลงช้างปีกใสในการควบคุมเพลีย้ แป้งสีชมพู โดย นายประทิน อ่อนน้อย
น�ำความรูท้ ี่ได้รับจากการไปศึกษาดูงานมาทดลองท�ำ  โดยตัดยอดมันส�ำปะหลังที่มีเพลี้ยแป้งสีชมพูเพื่อใช้
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เป็นอาหารเลีย้ งแมลงช้างปีกใส ในโรงเรือนทีม่ มี งุ้ ครอบประมาณ ๑ เดือน จะมีแมลงช้างปีกใสเกิดขึ้น จึงน�ำ
แมลงช้างปีกใสไปปล่อยในไร่มันส�ำปะหลัง ที่มีเพลี้ยแป้งสีชมพูระบาด พบว่ายอดมันส�ำปะหลังที่เคย
ถูกเพลี้ยแป้งเกาะมียอดมันส�ำปะหลังแตกเพิ่มขึ้น และมีไข่แมลงช้างปีกใสเพิ่มขึ้น ท�ำให้สมาชิกและ
เกษตรกรในพื้นที่เริ่มสนใจจึงน�ำไปทดลองในแปลงตัวเอง
การน�ำแตนเบียนมาทดลองปล่อยในแปลงทีม่ เี พลีย้ แป้งสีชมพูระบาด พบว่าประมาณ ๑๐ – ๑๕ วัน
เพลีย้ แป้งสีชมพูลดน้อยลง และยอดมันส�ำปะหลังที่ถูกเพลี้ยแป้งเข้าท�ำลายเริ่มแตกยอดใหม่
เวทีที่ ๕ สรุปผลการจัดเวทีชุมชน คณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนน�ำเสนอผลการ
วิเคราะห์ เพือ่ จัดท�ำแผนพัฒนา ศจช. ให้มคี วามยัง่ ยืนและได้มาตรฐาน โดยมีหน่วยงานภาคีทเี่ กีย่ วข้องเข้า
ร่วมและให้ทุกฝ่ายได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแผนพัฒนา และส่งผลสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องในอนาคต โดย
น�ำเสนอความต้องการและความคาดหวังของ ศจช. จ�ำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่
๑) โครงการสร้างโรงเลีย้ งแมลงช้างปีกใสและแตนเบียนทีไ่ ด้มาตรฐาน งบประมาณ ๒๐๒,๗๗๖ บาท  
โดยน�ำเสนอของบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยผ่านองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองโรง
๒) โครงการสร้างโรงผสมปุ๋ยชีวภาพ งบประมาณ ๕๒๕,๓๑๘ บาท โดยเสนอของบประมาณ
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีผ่านองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองโรง
จากปัญหาการระบาดของเพลีย้ แป้งในมันส�ำปะหลังส่งผลให้เกษตรกรรวมตัวกันแก้ไขปัญหา โดย
การสนับสนุนของหน่วยงานภาคี เพือ่ ให้ความรูเ้ รือ่ งการป้องกันก�ำจัดเพลีย้ แป้งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สมาชิกศจช.
ยอมรับการใช้สารชีวภัณฑ์และการใช้แมลงศัตรูธรรมชาติว่าสามารถป้องกันก�ำจัดเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลัง
ได้ จากการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ การศึกษาดูงาน ทดลองน�ำมาปฏิบัติ และขยายผล
ด้วยการประชาสัมพันธ์ไปสู่เกษตรกรข้างเคียง
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ตอนที่ ๓ การบริหารศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
เนื่องจากศจช.เริ่มด�ำเนินการได้ไม่นานจึงมีความจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาการบริหารจัดการศจช.
เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ดังนั้นในที่นี้จึงท�ำการศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการศจช. ไปพร้อมกับการ
พัฒนากระบวนการเรียรูข้ อง ศจช. โดยเน้นการบริหารโดยคณะกรรมการบริหารศจช. มีกฎ/กติกาของกลุม่   
ทุนในการด�ำเนินงานของศจช. ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน การมีสว่ นร่วมของสมาชิกในการด�ำเนินงาน
รวมทัง้ การบูรณาการการท�ำงานกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิน่ จากการด�ำเนินงานสรุปผลการพัฒนาทีเ่ กิด
ขึ้นในแต่ละประเด็นได้ ดังนี้
๑. คณะกรรมการและสมาชิกของ ศจช. คณะกรรมการมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการบริหาร
จัดการกลุม่ ทีช่ ดั เจน กระจายความรับผิดชอบ แบ่งบทบาทหน้าที่กนั ท�ำ คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการส่วน
ใหญ่มีความรู้ความสามารถและมีความเสียสละ ส่วนสมาชิกของ ศจช. มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆของ ศจช.
๒. กฎ/กติการ่วม ศจช. ได้มกี ารก�ำหนดกฎ/กติกาทีใ่ ช้เป็นข้อบังคับ โดยการมีสว่ นร่วมของสมาชิก
ใน ศจช. บางแห่ง เช่น ศจช.ปางตาไว อ�ำเภอปางศิลาทอง จังหวัดก�ำแพงเพชร มีการออกกฎบ้าน โดยให้
ชุมชนมีสว่ นร่วมคิด ร่วมท�ำ เพือ่ ควบคุมและป้องกันก�ำจัดการระบาดของเพลีย้ แป้ง เป็นการควบคุมกันเอง
ของชุมชน ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามจะไม่รับรองการขึ้นทะเบียนการปลูกพืช และถ้ามีปัญหาจะไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากทางราชการ
๓. ทุนของ ศจช. มีทงั้ ทุนทีเ่ กิดจากการระดมหุน้ จากสมาชิกของ ศจช. และทุนทีม่ าจากนอกหน่วย
งานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการบริหารทุนในลักษณะของกองทุนหมุนเวียนเพื่อให้
กิจกรรมของ ศจช. มีความต่อเนื่อง
๔. การมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ ศจช. สมาชิกของ ศจช. ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงาน
ตัง้ แต่กระบวนการคิดวิเคราะห์ และวางแผนในการพัฒนา ร่วมด�ำเนินกิจกรรมตามแผน ร่วมระดมทุน และ
ร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงานของ ศจช.
๕. การบูรณาการการท�ำงานกับหน่วยงานและองค์กรในท้องถิน่ ศจช.มีแนวทางในการบูรณาการ
และท�ำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยการท�ำความเข้าใจการจัดตัง้ ศจช.ให้สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล
และสมาชิก อบต. ทราบและเกิดความตระหนัก รวมทั้งเชื่อมโยงเพื่อการบูรณาการแผนพัฒนา ศจช. ไว้
ในแผนพัฒนาการเกษตรและแผนพัฒนาของ อปท. มีส่วนในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานของ ศจช. ทั้ ง การประสานในการสนั บ สนุ น ปั จ จั ย การผลิ ต และวิ ช าการ
ในด้านต่างๆ
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ตารางที่ ๒ การบริหารจัดการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ประเด็น

ศจช.ปางตาไว
จ.กำ�แพงเพชร

๑) ผู้นำ� สมาชิก ผูน้ ำ�
และคณะ
- มีภาวะผูน้ ำ�สูง สามารถ
กรรมการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีการกำ�หนดวิสยั ทัศน์ของ
ศจช.
- มีเป้าหมายในการพัฒนา
ชัดเจน

ศจช.ตาหลังใน
จ.สระแก้ว

ผู้นำ�
- มีทั้งแบบเป็นทางการ คือ
กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก
อบต. ทำ�หน้าที่ประสาน
งานระหว่างเจ้าหน้าที่กับ
เกษตรกรในชุมชน เช่น              
เกษตรหมู่บ้าน
อาสาสมัครเกษตร
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ ศบกต.
- คณะกรรมการยังไม่มกี าร - ปฏิบัติจริงแล้วชักชวน
กำ�หนดของ ศจช.              สมาชิก
บทบาทหน้าทีค่ วาม                 
รับผิดชอบทีช่ ดั เจนโดย
คณะกรรมการ
ปฏิบตั งิ านในลักษณะ              - คณะกรรมการทุกคน
รับผิดชอบร่วมกัน                 เพราะ
การดำ�เนินงานจึงไม่เต็ม
เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความ
ศักยภาพ
เสียสละ ที่จะอุทิศตนให้กับ
กิจกรรมของ ศจช.
สมาชิก
- มีการแบ่งบทบาทการ
- มีสว่ นร่วมจัดทำ�แผน
บริหารจัดการกลุ่มชัดเจน
พัฒนาการเกษตรด้านการ
ประกอบด้วย ประธาน
ป้องกันกำ�จัดศัตรู สมาชิกมี รองประธาน เลขานุการ
ส่วนร่วมในการดำ�เนิน
เหรัญญิกและ
กิจกรรมทัง้ การเข้าร่วม
ประชาสัมพันธ์
ประชุมการผลิตสารชีวภัณฑ์ รวม ๕ คน
การผลิตศัตรูธรรมชาติ และ
การกำ�หนดแนวทางปฏิบตั ิ สมาชิก
ร่วมกันและการจัดการศัตรู - มีส่วนร่วมในการนำ�เสนอ
พืชแบบผสมผสาน
ชื่อบุคคลและลงมติรับคณ
กรรมการ แต่ไม่มีการ
กำ�หนดระยะเวลาดำ�รง
ตำ�แหน่ง

ศจช.บ้านรางยอม
จ.กาญจนบุรี
คณะกรรมการ
- มีการแบ่งบทบาท
การบริหารจัดการ
กลุ่มชัดเจน ประกอบ
ด้วย ประธาน               
รองประธาน
เลขานุการ เหรัญญิก
ประชาสัมพันธ์ และที่
ปรึกษา รวม ๙ คน            
ได้จากการคัดเลือก
โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรประจำ�
ตำ�บล และผู้นำ�ชุมชน
-ไม่มีการกำ�หนด
ระยะเวลาดำ�รง
ตำ�แหน่งขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจ ความเห็น
ชอบของชุมชนและ
การมีจิตอาสาของ
คณะกรรมการ
- มีการกระจาย
กิจกรรมให้สมาชิก
รับผิดชอบอย่างทั่วถึง

สรุป
ผูน้ ำ�
- ได้รบั การคัดเลือก
จากชุมชน มีวสิ ยั ทัศน์
มีเป้าหมายการพัฒนา
ทีช่ ดั เจน และแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
คณะกรรมการ
- มีความรู้ มีความ
เสียสละ บาง ศจช.  
มีการแบ่งบทบาทการ
บริหารจัดการกลุม่    
ทีช่ ดั เจน กระจาย
ความรับผิดชอบให้
สมาชิกอย่างทัว่ ถึง  
แต่บางแห่งเป็นการ
รับผิดชอบร่วมกัน  
ยังไม่มกี ารกำ�หนด
ระยะเวลาดำ�รง
ตำ�แหน่งทีช่ ดั เจน
สมาชิก
- มีส่วนร่วมตัดสินใจ
วางแผน และ            
ดำ�เนินงานของศจช.
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ตารางที่ ๒ (ต่อ)
หัวข้อ

ศจช.ปางตาไว
จ.กำ�แพงเพชร

๒) กฎ/กติกา - มีการกำ�หนดแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกันแล้วขอข้อตกลงร่วม
กัน แต่ยังไม่ได้ นำ�มาปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด และไม่มีบท
ลงโทษ หรือมีกำ�หนดข้อ
ยกเว้น เนื่องมาจากความไว้
เนื้อเชื่อใจ
- มีการออกกฎบ้าน โดยให้
ชุมชนส่วนร่วมคิด ร่วมทำ� 
ด้วยการออกกฎบ้านเพื่อ
ควบคุมและป้องกันกำ�จัดการ
ระบาดของเพลี้ยแป้ง เป็นการ
ให้ชุมชนควบคุมชุมชนด้วย
กันเองผ่านเวทีประชาคม             
ถ้าใครไม่ปฏิบัติตาม จะไม่
รับรองการขึ้นทะเบียนเป็น
เกษตรกรผู้ปลูกพืช และ ถ้ามี
ปัญหาจะไม่ได้รบั ความช่วยเหลือ
จากทางราชการ
๓) ทุน
- เงินทุนจากภายใน ศจช. ได้
จากการระดมหุ้นจากสมาชิก
คนละ ๑๐๐ บาท เพื่อใช้ใน
การจัดฝึกอบรม/จัดซือ้ อุปกรณ์
ในการจัดทำ�เชื้อบิวเวอร์เรีย
- เงินทุนจากภายนอก ศจช. จาก
กรมส่งเสริมการเกษตรและ
อบต. จัดตัง้ เป็นกองทุนหมุนเวียน
ของ ศจช. เพื่อให้การดำ�เนิน
กิจกรรมของ ศจช.
มีความต่อเนื่อง

ศจช.ตาหลังใน
จ.สระแก้ว

ศจช.บ้านรางยอม
จ.กาญจนบุรี

สรุป

- มีการตั้งกฎระเบียบ                - มีการตั้งกฎระเบียบ
ข้อบังคับของกลุ่มเป็น                ข้อบังคับของกลุ่ม
ลายลักษณ์อักษร
ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนว
ปฏิบัติร่วมกัน

- ศจช.มีการตั้ง           
กฎระเบียบข้อบังคับ
ของกลุ่ม โดยให้
สมาชิกมีส่วนร่วม
ใน ศจช.บางแห่ง
มีการออกกฎบ้าน
เพื่อให้ชุมชนควบคุม
กันเอง

- วัสดุอปุ กรณ์ ส่วนใหญ่
ได้รบั การสนับสนุนจาก
กรมส่งเสริมการเกษตร

- เงินทุนมีทง้ ั จาก
ภายใน ศจช. และได้
รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ และ อปท.
- อุปกรณ์การดำ�เนิน
งานของ ศจช. ได้รบั
การสนับสนุนจาก
กรมส่งเสริมการเกษตร

- เงินทุนจากภายใน
ศจช. มีเงินกองทุนของ
ศจช. ที่ได้จากการ
ระดมหุ้น
- เงินทุนจากภายนอก
ศจช. ได้มาจาก
โครงการของกรม
ส่งเสริมการเกษตร และ
อบต.สนับสนุนมาเป็น
กองทุนหมุนเวียน เพื่อ
ให้กิจกรรมของ ศจช.
มีความต่อเนื่อง
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ตารางที่ ๒ (ต่อ)
หัวข้อ
๔) การมีส่วนร่วม

ศจช.ปางตาไว
จ.กำ�แพงเพชร

ศจช.ตาหลังใน
จ.สระแก้ว

ศจช.บ้านรางยอม
จ.กาญจนบุรี

สรุป

- สมาชิกมีส่วนร่วม
แสดง
ความคิดเห็นและ
ตัดสินใจเลือกที่ตั้ง
ศจช.
- สมาชิกมีส่วนร่วม
ระดมทุน
เพื่อดำ�เนินกิจกรรม
ของ ศจช.
- สมาชิกมีส่วนร่วม
ดำ�เนินกิจกรรมใน
การผลิต
เชื้อบิวเวอร์เรีย

- สมาชิกมีส่วนร่วม
ในการดำ�เนินกิจกรรมของ
ศจช.
- สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
ให้พื้นที่ในการดำ�เนินงาน
ของ ศจช.

- เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร
อำ�เภอพนมทวน
สร้างความเข้าใจ
แก่เกษตรกรในชุมชน
ถึงบทบาทสำ�คัญ
ในการเข้ามามีสว่ นร่วม
พัฒนาการเกษตร
- จัดให้มีการประชุม
ทุกเดือน เพื่อร่วม
แสดงความคิดเห็น
การวางแผนปฏิบัติงาน
และการตัดสินใจ
ในการดำ�เนินงาน
ของ ศจช.

- สมาชิกได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
ดำ�เนินงานของ
ศจช. ตั้งแต่การร่วม
คิด ร่วมตัดสินใจ
ร่วมวางแผน        
ร่วมระดมทุน    
ร่วมดำ�เนินกิจกรรม
ตามแผน  และ
ร่วมรับผลประโยชน์
จากการได้รบั
สนับสนุนแมลงศัตรู
ธรรมชาติในการ
ป้องกันกำ�จัด       
เพลี้ยแป้ง
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ตารางที่ ๒ (ต่อ)
หัวข้อ
๕) การบูรณาการ
การทำ�งานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ
ในท้องถิ่น

ศจช.ปางตาไว
จ.กำ�แพงเพชร

ศจช.ตาหลังใน
จ.สระแก้ว

ศจช.บ้านรางยอม
จ.กาญจนบุรี

- มีการจัดทำ�แผนพัฒนาการ
เกษตรประจำ�ตำ�บลร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน          
มีหน่วยงานต่าง ๆ ให้การ
สนับสนุนดังนี้
- อบต. ปางตาไว บรรจุแผน
การป้องกันกำ�จัดเพลี้ยแป้ง
ของ ศจช. บ้านปางใหม่ไว้ใน
แผนพัฒนา อปท. ปี ๒๕๕๕
ส่วนในปี ๒๕๕๔ สนับสนุนงบ
ประมาณในการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์และฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการเพาะเชื้อรา
บิวเวอร์เรีย และสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้ของสมาชิก
ศจช. นอกจากนี้ อบต. ปางตาไว
สนับสนุนบุคลากรเพื่อร่วมวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
- สำ�นักงานพัฒนาชุมชน
สนับสนุนบุคลากรเพื่อร่วมวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
- ศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืช
จ.พิษณุโลก สนับสนุนแมลง
ศัตรูธรรมชาติ และสนับสนุน
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้าน
การป้องกันกำ�จัดศัตรูมัน
สำ�ปะหลังและการจัดการศัตรู
พืชแบบผสมผสาน
- สนง.กษอ.ปางศิลาทอง
ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ

- การสนับสนุนของ
หน่วยงานต่าง ๆ จะ
ดำ�เนินตามนโยบาย
รัฐบาลหรือนโยบายกรม
ส่งเสริมการเกษตร โดย
สนับสนุนปัจจัยการผลิต
ให้กลุ่มทำ�กิจกรรม
ตามความต้องการของ
กลุ่ม
- มีการดำ�เนินกิจกรรม
ในเรื่องการป้องกัน
กำ�จัดการระบาดของ
เพลี้ยแป้ง
ในไร่มันสำ�ปะหลัง
อย่างต่อเนื่องในปี
๒๕๕๓ ถึงปี ๒๕๕๔
รวมถึง
การป้องกันการระบาด
ของเพลี้ยแป้งในไร่อ้อย
และไร่ข้าวโพด โดย
ดำ�เนินการร่วมกับ
ศบกต. ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้
ของเกษตรกรในชุมชน

- อปท. เข้าร่วมประชุม
สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล และนำ�
เรื่องการจัดตั้ง ศจช.
เข้าชี้แจงทำ�ความเข้าใจ
ด้านนโยบาย เพือ่ ให้
สมาชิก อบต. ทุกคน
รับทราบและตระหนัก
ถึงความสำ�คัญ
- คณะกรรมการ ศจช.
จัดเวทีชุมชน เพื่อนำ�
เสนอผลการวิเคราะห์
สถานการณ์ของ ศจช.
เพือ่ จัดทำ�แผนพัฒนา
ศจช.
โดยมีหน่วยงานภาคี
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
แสดงความคิดเห็น และ
สนับสนุนการดำ�เนินงาน
ที่ตรงกับความต้องการ
ของ ศจช. โดยจัดทำ�แผน
เสนอ อบต. หนองโรง  
เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการสร้าง        
โรงเลี้ยงแมลงช้างปีกใส
และแตนเบียนทีไ่ ด้
มาตรฐาน รวมทั้งของบ
ประมาณ
ในการสร้างโรงผสม
ปุ๋ยชีวภาพ

สรุป
- การบูรณาการ
การทำ�งานกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมี ๓
แนวทาง คือ
• การดำ�เนินงาน
ตามนโยบายของ
แต่ละหน่วยงาน
• การจัดทำ�แผน
พัฒนาการเกษตร
• การเข้าร่วม
ประชุมสภา
องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลเพื่อ
ชี้แจงทำ�ความ
เข้าใจเรื่องการจัด
ตั้ง ศจช.
ประจำ�ตำ�บลร่วม
กับหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน
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ตอนที่ ๔ บทบาทเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการด�ำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบ ศจช. มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ ศจช.
สามารถด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส�ำปะหลังของชุมชน
ในการศึกษาครัง้ นี้ จึงได้ทบทวนบทบาทของเจ้าหน้าทีท่ เี่ ป็นอยู่ และก�ำหนดบทบาททีค่ าดหวังในการส่งเสริม
ศจช. รวมถึงด�ำเนินงานตามบทบาททีค่ าดหวัง และสรุปผลทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้

บทบาทที่เป็นอยู่
๑. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
- การจัดท�ำแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรจากความต้องการของชุมชนรวมทั้งการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ด�ำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเตรียมการก่อนถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่
๑) การจัดท�ำหลักสูตร การคัดเลือกเกษตรกร จัดท�ำก�ำหนดการ จัดเตรียมเอกสาร สถาน
ที่ จัดหางบประมาณ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
๒) การสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกร ประสานงานและอ�ำนวยความสะดวก รวม
ทั้งการสร้างบรรยากาศและสร้างสัมพันธภาพที่ดีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี
๓) การประเมินผลการเรียนรู้ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เกษตรกรได้รับจากการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อน�ำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
๔) รายงานผลทีเ่ กิดขึน้ จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการประมวลสรุปผลการเรียนรู้ และ
ความพึงพอใจของเกษตรกร ตลอดจนกิจกรรมที่เกิดจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�ำต�ำบล (ศบกต.) ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ และ
ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด เมื่อสิ้นปีงบประมาณจึงจัดท�ำรายงานผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีภาพรวมของ
ศบกต.
๒.การจัดท�ำข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกมันส�ำปะหลัง ด�ำเนินการจัดท�ำทะเบียนเกษตรกรให้
ครบทุกครัวเรือน รวมทั้งการปรับปรุงและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เก็บรวบรวมไว้ที่
ศบกต.
๓. การพยากรณ์และการเตือนภัย โดยการส�ำรวจแปลงพยากรณ์ เพื่อเตือนภัยศัตรูเพลี้ยแป้งใน
มันส�ำปะหลัง เมื่อเกิดภัยให้รีบรายงานความเสียหายไปยังอ�ำเภอ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ให้มีการกลั่นกรอง
รายงานโดยรอบคอบ ตามระเบียบของทางราชการ โดยระดับต�ำบลต้องผ่านคณะกรรมการ ศบกต.
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บทบาทที่คาดหวัง
๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ โดยการจัดเวทีชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทุกขัน้ ตอน เริม่ จากให้ชมุ ชนวิเคราะห์ปญ
ั หา จากนัน้ หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขร่วมกันด�ำเนิน
การสรุปผล โดยบทบาทของเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมการเกษตรมีบทบาทเป็นพีเ่ ลีย้ งให้ความรู้ อ�ำนวยความสะดวก
และประสานงาน
๒. ท�ำงานบนฐานความรู้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ด�ำเนินงานบนฐานความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ ทั้งภายในชุมชนด้วยการค้นหาภูมิปัญญาชาวบ้าน ศึกษาทดสอบยืนยันความถูกต้องและ
สรุปผลเป็นองค์ความรู้ ส่วนการด�ำเนินงานค้นหาความรูภ้ ายนอกชุมชน เช่น สถาบันอุดมศึกษา กรมวิชาการ
เกษตรหรือหน่วยงานเอกชนด้วยการลงมือปฏิบัติจริง และการสรุปบทเรียนจากการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
เพื่อพัฒนาปรับปรุงงานในปีต่อไปให้ดีขึ้น ซึ่งการท�ำงานบนฐานความรู้จะต้อง
- เริ่มจากประชุมชี้แจงเกษตรกรเพื่อทราบวัตถุประสงค์ของโครงการและคัดเลือกพื้นที่
- คัดเลือกเกษตรกรและจัดท�ำทะเบียนรายชื่อเกษตรกรเป้าหมาย
           - จัดท�ำแผนปฏิบัติงาน
- จัดท�ำแผนถ่ายทอดความรู้
- อบรมถ่ายทอดความรู้
- สรุปและรายงานผล
๓. ในฐานะผู้ถ่ายทอดความรู้ มีบทบาทหน้าที่ในการน�ำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาปรับให้
อยูใ่ นรูปทีเ่ หมาะสม เข้าใจง่าย และปฏิบตั ไิ ด้ แล้วถ่ายทอดสูบ่ คุ คลเป้าหมาย ตลอดจนให้คำ� แนะน�ำในการ
แก้ไขปัญหาร่วมกับบุคคลเป้าหมาย เป็นผูก้ ระตุน้ ให้เกษตรกรรูจ้ กั ปัญหา และพัฒนาตนเอง เพือ่ ให้วถิ ชี วี ติ
มีความสงบสุขสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
๔. ในฐานะเป็นผูจ้ ดั การความรูท้ กั ษะประสบการณ์ ในการเชิญผูร้ หู้ รือนักวิชาการในสาขาต่างๆ
จากหน่วยงานต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้ทักษะประสบการณ์ตามความจ�ำเป็นหรือความสนใจของชาวบ้าน
หรือเชิญเกษตรกรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถประสบผลส�ำเร็จในการประกอบอาชีพมาเป็นวิทยากรให้แก่เพือ่ น
บ้าน หลังจากทีไ่ ด้กระตุน้ ให้บคุ คลเป้าหมายเข้าใจความจ�ำเป็นของตน ตลอดจนเป็นผู้ให้บริการในด้านอื่นๆ
เช่น ให้บริการแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิต ปัจจัยการผลิต ราคา ตลาด แหล่งรับซื้อผลผลิตและ
สภาพดินฟ้าอากาศ
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สิ่งที่ได้ด�ำเนินการ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
- มีบทบาทเป็นวิทยากรกระบวนการในการจัดเวทีชุมชน ช่วยเอื้ออ�ำนวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วม เกิดการเรียนรู้ และสามารถน�ำความรู้ที่ได้
ไปปฏิบัติได้จริง  
- มีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร
- มีทกั ษะในการจัดกระบวนการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมในการให้เกษตรกรได้วเิ คราะห์สถานการณ์
ของ ศจช.เพือ่ เปรียบเทียบและตรวจสอบผลการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา พร้อมทัง้ ก�ำหนดแนวทางการบริหาร
จัดการศจช. ให้ได้แนวทางการพัฒนาทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถน�ำแนวทางการพัฒนา
ไปแนะน�ำส่งเสริมให้แก่เกษตรกรกลุ่มอื่นๆปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
แก่เกษตรกรอย่างแท้จริง

ผลที่เกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสามารถส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่ชุมชน จากการจัดเวทีชุมชน
โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรท�ำหน้าที่เอื้ออ�ำนวยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน ติดตามผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้ชุมชนน� ำไป
พัฒนาการผลิตมันส�ำปะหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตอนที่ ๕ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน จากผลการด�ำเนินงาน
ของ ศจช. ทั้ง ๓ แห่ง สามารถสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการการด�ำเนินงานของ ศจช. ทั้งปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก รายละเอียดดังนี้

ตารางที่ ๓ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานของ ศจช.มีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  
ประเด็น

ศจช.ปางตาไว
จ.กำ�แพงเพชร

๑) ปัจจัยภายใน ผู้นำ�
- มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำ�การ
เปลี่ยนแปลง  ใฝ่รู้ เสียสละ

ศจช.ตาหลังใน ศจช.บ้านรางยอม
จ.สระแก้ว
จ.กาญจนบุรี
ผูน้ ำ�
- มีความรู้ ความ
สามารถ

ผูน้ ำ�
- มีความรู้ ความ
สามารถ

สรุป
ปัจจัยภายใน
- ผูน้ ำ�มีวสิ ยั ทัศน์ เป็น
ผูน้ ำ�การเปลีย่ นแปลง
มีความรู้ ความสามารถ
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ตารางที่ ๓ (ต่อ)  
ประเด็น

๒) ปัจจัย
ภายนอก

ศจช.ปางตาไว
จ.กำ�แพงเพชร

ศจช.ตาหลังใน
จ.สระแก้ว

ศจช.บ้านรางยอม
จ.กาญจนบุรี

สรุป

คณะกรรมการ
- กำ�หนดบทบาทหน้าที่ที่
ชัดเจน สามารถบูรณาการ
และขับเคลื่อนแผนสู่การ
ปฏิบัติ
- เป็นตัวอย่่างที่ดี เช่น จัดทำ�
แปลงเปรียบเทียบระหว่าง
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
กับแปลงที่ไม่เข้าร่วมโครงการ
ทำ�ให้สมาชิกเห็นผล เกิดการ
ยอมรับ และปฏิบัติตาม
ปัจจัยการผลิต
- เกษตรกรได้รับการ
สนับสนุนความรู้ และอุปกรณ์
ที่เหมาะสมตรงกับความ
ต้องการของเกษตรกร
ภาคี
- CEO จังหวัด สนับสนุนปัจจัย
การผลิต และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิต
- อบต. สนับสนุนงบประมาณ
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
สนับสนุนข้อมูลในการ         
บูรณาการแผน และสนับสนุน
บุคคลเข้าร่วมการทำ�                 
แผนชุมชน

คณะกรรมการ
- มีโครงสร้าง
องค์กร กำ�หนด
บทบาทหน้าทีท่ ่ี
ชัดเจน และ
มีแผนปฏิบตั งิ าน
ของ ศจช. ที่
ชัดเจน

คณะกรรมการ
- มีการวางแผนดำ�เนินงาน
ร่วมกับเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริม
การเกษตร
- มีการแบ่งหน้าทีใ่ นการ
บริหารจัดการทีช่ ดั เจน
- มีการจัดประชุมทุกเดือน
- มีกฎเกณฑ์เป็นลายลักษณ์
อักษร

- คณะกรรมการมีการ
แบ่งบทบาทหน้าที่
ทีช่ ดั เจน มีการจัด
ประชุมอย่างต่อเนือ่ ง
- สมาชิกมีสว่ นร่วมใน
การวางแผน              
การดำ�เนินงาน และ
การตัดสินใจแก้ปญ
ั หา
ของตนเอง

ภาคี
- ได้รบั การ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานหรือ
องค์กรต่างๆ

ภาคึ
- กรมส่งเสริมการเกษตร
สนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์การ
เลีย้ งแมลงศัตรูธรรมชาติ      
ให้ความรูเ้ รือ่ งการควบคุม
ศัตรูพชื โดยชีววิธี
- อบต.สนับสนุนการสร้าง            
ทีท่ ำ�การศจช. สนับสนุน            
งบประมาณในการฝึกอบรม
สร้างเครือข่าย และ
ประชาสัมพันธ์ ให้เกิดการ
เรียนรูร้ ว่ มกันในชุมชน
- กรมวิชาการเกษตร
สนับสนุนให้ความรูใ้ นการ        
จัดทำ�แปลงพันธุด์ ี

ปัจจัยภายนอก
- ภาคีให้การ
สนับสนุนด้านวิชาการ
งบประมาณ และ
อุปกรณ์ในการดำ�เนิน
งานของ ศจช.

สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำ�เนินงานของ ศจช. ทั้งปัจจัยภายใน คือ ผู้นำ�มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำ�
การเปลีย่ นแปลง มีความรูค้ วามสามารถ คณะกรรมการมีการแบ่งบทบาทหน้าทีท่ ช่ี ดั เจน มีการจัดประชุมอย่างต่อเนือ่ ง
สมาชิกมีสว่ นร่วมในการวางแผนการดำ�เนินงาน และการตัดสินใจแก้ปญ
ั หาของตนเอง ส่วนปัจจัยภายนอก คือ ภาคี
ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณและอุปกรณ์ในการดำ�เนินงานของ ศจช.
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บทที่ ๕
สรุปและข้อเสนอแนะ
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมโครงการส่งเสริมการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตมันส�ำปะหลัง
ปี ๒๕๕๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาสถานการณ์ของศูนย์จัดการพืชชุมชน ๒) ศึกษาและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ๓) ศึกษาการบริหารจัดการศูนย์จัดการ
ศัตรูพชื ชุมชน และ ๔) ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความเข้มแข็งของศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชน โดยใช้วธิ กี ารวิจยั
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) กับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ที่ด�ำเนินการในพื้นที่ ๓ จังหวัด คือ สระแก้ว ก�ำแพงเพชร และกาญจนบุรี โดยคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนที่มีการด�ำเนินการมาแล้ว ๑ ปี จังหวัดละ ๑ ศูนย์ การเก็บรวบรวมข้อมูลได้จากการจัดเวทีชุมชน
การสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการจัดหมวดหมู่และการเปรียบเทียบ จากการวิจัย          
ดังกล่าวสรุปผลได้ ดังนี้
๑. สถานการณ์ของศูนย์จัดการพืชชุมชน
    ศูนย์จัดการพืชชุมชนเกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรที่ประสบปัญหาการระบาดของ
เพลีย้ แป้งมันส�ำปะหลัง โดยใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการหาสถานทีด่ ำ� เนินการทีม่ คี วามพร้อม
แก้ปัญหาของชุมชน โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเข้าไปกระตุ้น ประสานงาน และจัดเวทีชุมชนขึ้น    
แต่การด�ำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนยังอยู่ในช่วงเริ่มแรกจึงยังมีจุดอ่อน คือการบริหารจัดการ
ในรูปกลุ่มยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน และเกษตรกรยังขาดความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมันส�ำปะหลัง
๒. กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
              จากการด�ำเนินงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โดยการจัดเวที
ชุมชน และให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วมซึง่ มีกระบวนการ ๓ ขัน้ ตอน คือ ขัน้ แรกเป็นขัน้ เตรียมการ ขัน้ ทีส่ อง
ด�ำเนินการ และขั้นที่สามสรุปผล ดังแผนภาพ ดังนี้
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ประชุมทีมวิจัยในเวที DM
แบ่งบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ขั้นที่ ๑ เตรียมการ

จัดเตรียมสถานที่ เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์
คัดเลือกกลุ่มบุคคลเป้าหมายที่สนใจ
เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จัดเวทีชุมชน
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การดำ�เนินการ

ขั้นที่ ๒ ดำ�เนินการ

กำ�หนดประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย
ให้เกษตรกรมีส่วนร่วม
ค้นหาผู้รู้
วางแผนการเรียนรู้
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม *
• จัดทำ�แปลงพยากรณ์
• การศึกษาดูงานในพื้นที่จริง
• การเล่าเรื่อง
• การบรรยายเชิงอภิปราย
• การฝึกปฏิบัติจริงหลังจากฝึกอบรม
ขั้นที่ ๓ สรุปผล

         สรุปผลการเรียนรู้หลังจัดเวทีทุกครั้ง
เจ้าหน้าที่

เติมเต็มวิชาการและเทคโนโลยี
การผลิตมันสำ�ปะหลัง

เกษตรกร

ตัวแทนเกษตรกรสรุปผลการ
เรียนรูห้ ลังเรียน เป็นองค์ความรู้

ทบทวนและวางแผนการจัดเวทีครัง้ ต่อไป
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๓.การบริหารจัดการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
   การบริหารจัดการศจช. มีหลายองค์ประกอบ คือ ผูน้ ำ� กฏ/กติกา ทุน  การมีสว่ นร่วม และ
การบูรณาการการท�ำงานกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น สรุปได้ดังนี้
              ๓.๑ ผูน้ ำ 
� ต้องมีวสิ ยั ทัศน์ มีเป้าหมายในการพัฒนาทีช่ ดั เจน สามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดี สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรในชุมชน
               ๓.๒ กฏ/กติกา ศจช.มีการตั้งกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม มีการออกกฎบ้าน
โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิก เพื่อให้ชุมชนควบคุมกันเอง
               ๓.๓ ทุน ในการด�ำเนินงานของกลุม่ เป็นทุนทีไ่ ด้จากการระดมห้นุ ของสมาชิก และ
มีเงินกองทุนหมุนเวียนที่ได้จากการสนับสนุนของหน่วยงานภายนอก ซึ่งท�ำให้การด�ำเนินงาน         
ของกลุ่มเป็นไปอย่างราบรื่น  เนื่องจากการมีแนวคิดในการพึ่งตนเอง
๓.๔ การมี ส ่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก ในการด� ำ เนิ น งานต่ า งๆ ของศจช. เป็ น            
กระบวนการที่เกิดจากการร่วมคิดด้วยการประชุมปรึกษาหารือในการวางแผนด�ำเนินงาน                    
ร่วมกันตัดสินใจเลือกสถานที่ด�ำเนินกิจกรรม ร่วมออกแรงท�ำกิจกรรมต่างๆ ของศจช. และ               
ร่วมติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินกิจกรรมของ ศจช.
๓.๕ การบูรณาการการท�ำงานกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิน่ เพือ่ เป็นการท�ำงาน
ที่ตรงกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ด้วยการใช้กลไกการท�ำงานที่มีอยู่ในพื้นที่ร่วมกับ
ทรัพยากรทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ของกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงาน
ภายในท้องถิ่น เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตรงกับการแก้ปัญหาของเกษตรกรอย่างแท้จริง             
ด้วยการบูรณาการการด�ำเนินงานตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร การจัดท�ำแผนพัฒนาการ
เกษตรประจ�ำต�ำบลร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และการน�ำแผนการจัดตัง้ ศจช. น�ำเสนอในสภา
องค์การบริหารส่วนต�ำบลเพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของศจช.
๔. บทบาทของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีบทบาทในการประสานงานเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
เข้ามาร่วมในการจัดเวทีชมุ ชน และถ่ายทอดเทคโนโลยีสเู่ กษตรกร เป็นวิทยากรกระบวนการเอือ้
อ�ำนวยความสะดวกในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สรุปบทเรียนการ
ด�ำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อสามารถน�ำไปใช้พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
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๕. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน
และภายนอกศจช.
๕.๑ ปัจจัยภายใน ศจช.
- ผู้น�ำ  มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง มีความรู้ความสามารถ เสียสละ
เพื่อส่วนรวม
- คณะกรรมการ มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจน มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง  
- สมาชิกมีส่วนร่วมในการวางแผน การด�ำเนินงาน และการตัดสินใจแก้ปัญหา
ของตนเอง
- การจั ด กระบวนการเรี ย นรู ้ ด้ ว ยการจั ด เวที ชุ ม ชน ท� ำ ให้ ส มาชิ ก ได้ มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาของตนเองได้ดีขึ้น
๕.๒ ปัจจัยภายนอก ศจช.
- ภาคีให้การสนับสนุนด้านวิชาการ ประกอบด้วย กรมวิชาการเกษตร และ
กรมส่งเสริมการเกษตร
- ภาคีให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ/อุปกรณ์ดำ� เนินงานของศจช. ประกอบด้วย
CEO จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อเสนอแนะ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
๑. ควรจัดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส�ำปะหลัง
แก่ ศจช. อย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
๑. ควรพัฒนาการบริหารจัดการ ศจช. ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งการแบ่งงาน ระดมทุน  
การเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้
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