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    การใชเวทีชาวบานเพื่อสรางแผนชุมชน 
และพัฒนาเครือขายเกษตรยั่งยืน 

 

สมบัติ ตงเตา1   สําเริง ชางประเสริฐ1   ละเอียด ปนสุข1  และภควรรณ ชัยรัตนเมธี21 
 

บทคัดยอ 
 การใชเวทีชาวบานเปนเครื่องมือใหเกษตรกร มีสวนรวมในการคิด ทํา สรุปผลจากการกระทํา และรับผล
จากการกระทํา เปนแนวทางที่องคกรพัฒนาเอกชนนํามาใชกันอยางกวางขวาง และประสบความสําเร็จเปนอยางดี 
ในสวนขององคกรภาครัฐในกรณีการวิจัยและพัฒนาการเกษตร และการจัดทําแผนชุมชนในดานการเกษตร 
กระบวนการดําเนินงานยังคงยึดติดกับการใชแบบสอบถามสัมภาษณเกษตรกร และการใหเกษตรกรมารวมประชุม
ซักถามประเด็นปญหาเปนเครื่องมือหลักในการดําเนินงาน แมวาในระยะหลังการจัดการประชุมจะเปดโอกาสให
เกษตรกรมีสวนรวม แตรูปแบบของการประชุมมักเปนทางการ และมักพบวาผู รับผิดชอบการประชุมยังยึด
วัตถุประสงค และเปาหมายขององคกรหรือตนเองเปนหลัก การมีสวนรวมของเกษตรกรจึงเกิดขึ้นนอย และเกษตรกร
มักมองวาแผนงานหรือโครงการที่เกิดขึ้นเปนของภาครัฐ ไมใชของเกษตรกร  เมื่อแปลผลการวิจัยและพัฒนา และ
การจัดทําแผนชุมชนไปสูการปฏิบัติจึงมักไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากเกษตรกรไมไดมีสวนรวมในการตัดสินใจอยาง
แทจริง 

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ไดเร่ิมดําเนินการวิจัยและพัฒนาและจัดทําแผนชุมชน โดยใชเวที
ชาวบานเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน ระหวาง ป พ.ศ. 2542-2545 ภายใตโครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน กรม
วิชาการเกษตร (SADP-DANCED) ซ่ึงพบวาประสบผลสําเร็จดวยดี สามารถสรางเครือขายเกษตรยั่งยืน สรางแผน
ชุมชนที่พรอมนําไปสูการปฏิบัติไดจริง และสรางวิทยากรเกษตรกรจํานวนมาก จากผลสําเร็จดังกลาว สํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ไดใชเวทีชาวบานเปนเครื่องมือในการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรมในพื้นที่
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี ต้ังแตป พ.ศ. 2545 เปนตนมา ภายใตงบประมาณปกติ และ
ดําเนินงานตามโครงการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดลอม กรมวิชาการเกษตร (SAFE-DANIDA) ในป พ.ศ. 
2547 จากผลการดําเนินงานที่ผานมา พบวา การเปดโอกาสใหเกษตรกรมีสวนรวม ภายใตการจัดเวทีในทุกขั้นตอน
ของการวิจัยและพัฒนา มีผลทําใหกระบวนการวิจัยและพัฒนาขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพชัดเจน และองค
ความรูที่เกิดขึ้นปฏิบัติไดงายและสามารถขยายผลไปสูเกษตรกรไดอยางกวางขวาง 

กระบวนการจัดเวทีที่สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานมีหลัก
สําคัญ 4 ประการ ไดแก ประการที่ 1 ตองใหเกษตรกรที่มารวมเวทีเปนศูนยกลางในการพัฒนาและเรียนรู          
อยางแทจริงโดยเจาหนาที่เปนเพียงผูเอื้อใหเกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหมากที่สุดเทานั้น ประการที่ 2 ตองมี
การจัดเวทีอยางสม่ําเสมอหรือตองจัดเวทีทุกครั้งที่มีประเด็นสําคัญที่ตองใหเกษตรกรรวมกันคิดวิเคราะหและ
ตัดสินใจรวมกัน ประการที่ 3 ตองรวมกันวางแผนงาน กําหนดเปาหมาย และผลงานที่จะไดรับกอนการจัดเวทีอยาง
ชัดเจน และประการที่ 4 ทุกครั้งกอนปดเวทีจะตองมีการสรุปผล ย้ําเตือนใหเกษตรกรเขาใจรวมกันถึงแนวทางการ
ปฏิบัติหรือขอเสนอแนะที่ไดจากเวที กรณีเวทีเครือขายซ่ึงมีตัวแทนกลุมเกษตรกรหลายๆ กลุมเปนสมาชิกจะตองย้ํา
ใหตัวแทนกลุมกลับไปช้ีแจงใหสมาชิกกลุมทราบขาวสาร หรือองคความรูที่ไดจากเวทีทุกครั้ง 
 กระบวนการจัดเวทีที่ดีและมีประสิทธิภาพยังเกี่ยวของโดยตรงกับเจาหนาที่ ที่ทําหนาที่ประสานงานหรือ
เอื้อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใตเวทีดวยเชนกัน โดยปกติแลวเจาหนาที่ของรัฐยังมีแนวคิดวา เกษตรกรขาด
ความรู ขาดความเขาใจ และเกียจคราน ไมยอมรับหรือปฏิบัติตามเทคโนโลยีที่เกิดจากการวิจัย หรือความรูพื้นฐาน
ของเจาหนาที่ แนวคิดที่กลาวมามีผลทําใหเจาหนาที่ของรัฐที่รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรสวนใหญ
                                                 
1 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท กรมวิชาการเกษตร 
2 สํานักงานเกษตรสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี กรมสงเสริมการเกษตร 
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มองขามหรือปฏิเสธภูมิปญญาของเกษตรกรซึ่งเปนผูรูจริงและปฏิบัติจริงในพื้นที่ จึงมักพบวา เจาหนาที่ของรัฐจะ
ช้ีนําหรือสรุปผลตามแนวคิดหรือองคความของตัวเองเปนหลัก การปรับเปล่ียนแนวความคิดในสวนเจาหนาที่ของรัฐ
กอนที่จะทําหนาที่ประสานงานในการจัดเวทีใหเขาใจหลักการ และกระบวนการดําเนินงานที่ถูกตองจึงนับวามี
ความสําคัญที่จะสนับสนุนใหกระบวนการจัดเวที ประสบผลสําเร็จ  

รายละเอียด ขั้นตอน กระบวนการ และผลที่ไดจากการดําเนินงาน โดยใชเวทีชาวบานเปนเครื่องมือ ใน
การสรางแผนชุมชนและเครือขายเกษตรยั่งยืน ที่สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ใชดําเนินงาน ไดแสดง
รวมอยูในเนื้อหาเรื่องเต็มแลว 
 
คํานํา 

ความจริงคําวา “ตองใหคนเปนศูนยกลางในการพัฒนา”  หรือคําวา”ตอไปนี้จะทํา
อะไรตองยึดชาวบานหรือชุมชนเปนตัวตั้ง” เปนคํากลาวที่เคยไดยินและฟงมานานตั้งแตเริ่ม
กระบวนการยกรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8  ซึ่งเปนแผนฯ ฉบับแรก ที่เปด
ใหมีการรับความฟงความคิดเห็นของประชาชนจากหลายสาขาอาชีพ เพื่อนํามาใชในการยกรางและ
จัดทําแผน จากแนวคิดและหลักการที่ใชในการจัดทําแผนฯดังกลาว จะเห็นวากรอบ แนวคิด ทิศทาง
และกระบวนทัศนในแผนฯ ฉบับที่ 8 จะเนนใหคนและชุมชนเปนศูนยกลางในการพัฒนา โดยใช
กระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาทุกระดับ แนวคิดดังกลาวมีการอางอิงและใชเปนหลักในการ
ดําเนินงานเรื่อยมา และชัดเจนยิ่งขึ้นในรัฐบาลชุดปจจุบัน ที่มีนโยบายใหทุกหนวยงานตองรับฟง 
และเปดโอกาสใหผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน มีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
โดยเฉพาะประเด็นปญหาและความตองการของคน หรือชุมชนในทองถิ่นเพื่อนําไปใชในการกําหนด
ยุทธศาสตร หรือแผนงานที่จะใชในการปฏิบัติงาน เพื่อใหแผนงานหรือแนวทางในการพัฒนาชัดเจน
และตรงกับความตองการของคนและชุมชนอยางแทจริง  

แมวาหลายๆ แผนงานและโครงการที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานในชวงแผนฯ ฉบับที่ 8 จะ
ยึดกรอบแนวคิด ทิศทาง และกระบวนทัศนที่ใหคนและชุมชนเปนศูนยกลางก็ตาม แตเมื่อลอง
กลับไปพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานหลายๆ แผนงานหรือโครงการที่เกิดขึ้นในชวงตั้งแตแผนฯ 
ฉบับที่ 8 เปนตนมา โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเกษตร มักพบวาหลาย
โครงการไดสรุปผลสําเร็จของการดําเนินงานอยางชัดเจนแตผลที่ไดรับกลับตรงกันขาม ทั้งๆ ที่
โครงการนี้ใหคนหรือชุมชนสะทอนประเด็นปญหา ความตองการ ของพื้นที่กอนลงมือปฏิบัติแลว 
ทําไมผลที่ไดกลับตรงกันขาม ตองยอมรับความจริงขอหนึ่งวา ปญหา อุปสรรค  เงื่อนไขและโอกาส    
ภายในชุมชนมีมาก  และครอบคลุมครบทุกดานตั้งแต ดานกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม  แตกระบวนการใหไดมาซึ่งแผนและโครงการที่จะใชในการปฏิบัติงานก็เปนเรื่องที่มี
ความสําคัญและเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาที่สําคัญและไมควรมองขามเชนกัน ขงเบง กลาวไววา 
“รูเขา รูเรา รบรอยครั้ง ชนะรอยครั้ง” แสดงใหเห็นวา การทําความเขาใจใหถองแทกอนเริ่ม
ดําเนินงานเปนส่ิงสําคัญอันดับแรก กอนที่จะเริ่มดําเนินงาน และหากทําไดถูกตองกลาวคือสามารถ
ทราบขอมูลที่ชัดเจนก็สามารถนําไปสูเปาหมายหรือผลสําเร็จที่ตองการไดเปนอยางดี หากทําไม
ถูกตองไดขอมูลไมชัดเจน ไมรูเขา ไมรูเรา โอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็นอยตามไปดวย นา
เสียดายที่ขงเบงไมไดกลาวเนนถึงรายละเอียดหรือเนื้อหาในการไดขอมูลที่ตองการ  
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โดยปกติแลวกระบวนการหรือเครื่องมือที่ภาครัฐใชในการดําเนินงานจะใชวิธีเชิญชาวบาน
มารวมประชุม และใหชาวบานมารวมกันเสนอปญหาใหเจาหนาที่ทราบกอนที่จะรวบรวมประเด็น
ปญหาไปกําหนดเปนแผนงานหรือโครงการ หากพิจารณาเฉพาะรูปแบบที่ใชอาจกลาวไดวา
กระบวนการดังกลาวไดเปดใหชุมชนหรือชาวบานมีสวนรวมแลว เนื่องจากมีชุมชนเขามาเกี่ยวของ
และมีการรับฟงปญหา หรือขอเสนอแนะจากชุมชนแลว แตหากพิจารณาใหละเอียดจริงๆ จะพบวา
หลายครั้งชุมชนที่เชิญมานั้นไดแค มารวมประชุม ไมไดมีสวนรวมที่แทจริงโดยเฉพาะการตัดสินใจ
แผนงานหรือโครงการในลักษณะนี้ ชาวบานจึงเปนแคผูเสนอขอมูลเทานั้น แตกระบวนการจัดทํา
และตัดสินใจเกิดจากเจาหนาที่โดยตรง เมื่อนําไปปฏิบัติจึงมักไมประสบความสําเร็จ 

รายละเอียดในเอกสารที่จะกลาวถึงตอไปนี้รวบรวมและเขียนขึ้นจากประสบการณในการ
ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการทําฟารมหรือระบบเกษตรในพื้นที่เกษตรกร ซึ่งสํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 โดยผูเขียนและคณะรับผิดชอบในการดําเนินงาน ซึ่งแตเดิมมักพบวา 
ระบบเกษตรที่นําไปทดสอบในพื้นที่ ตัวเลขหรือขอมูลที่สรุปไดจากการดําเนินงานประสบผลสําเร็จ
เปนอยางดี แตเมื่อคณะนักวิจัยถอนตัวหรือเลิกโครงการไปแลว มักพบเสมอวาเกษตรกรที่รวมงาน
วิจัยและทดสอบในพื้นที่มักหยุดหรือเลิกกิจกรรมที่เขาไปแนะนําใหทําหรือรวมทดสอบเสมอ จนเมื่อ
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ไดดําเนินงานตามโครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน (SADP 
DANCED ) พรอมทั้งไดปรับกระบวนการดําเนินงานใหม โดยใช การจัดประชุมที่เรียกวา “ เวที
ชาวบาน ” เปนเครื่องมือและเนนใหเกษตรกรมีสวนรวมและเปนศูนยกลางในการพัฒนาอยาง
แทจริงในการจัดทําแผนชุมชนพัฒนาเครือขายเกษตรยั่งยืน และการวิจัยระบบการทําฟารม ผลการ
ดําเนินงานพบวาเครื่องมือและกระบวนการที่ใช   สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
โครงการ บรรลุของภารกิจที่รับผิดชอบไดเปนอยางดี โดยเฉพาะในดานการจัดทําแผนชุมชนและการ
พัฒนาเครือขายเกษตรยั่งยืนรวมกับกลุมเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก จน
ปจจุบันไดนําเอาเครื่องมือดังกลาวมาปรับใชในการดําเนินงานและพบวาประสบความสําเร็จดวยดี
เชนกัน 
 
ประชุม/เวที ความเหมือนและความตาง  

   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไมไดบัญญัติศัพทคําวา เวทีชาวบาน
เอาไว เชนเดียวกับพจนานุกรมฉบับใหมลาสุดที่หนังสือพิมพมติชนจัดทําขึ้นในป พ.ศ.2547 ก็ไมพบ
คําวาเวทีชาวบานเชนเดียวกัน มีเพียงคําวา การประชุมเทานั้นที่พจนานุกรมทั้ง 2 ฉบับรวบรวมและ
บัญญัติไวโดยใหความหมายเอาไววา ประชุม  เปนคํากิริยา หมายถึง “มารวมกัน หรือเรียกใหมา
รวมกันเพื่อประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง มารวมกันเพื่อปรึกษาหารือ เชน ประชุมกรรมการ โดย
ปริยายให หมายถึง เอาสิ่งที่เห็นประเภทเดียวกันมารวมกันเชน ประชุมพงศาวดาร ประชุมปาฐกถา 
บางที่ใชความหมายเดียวกันกับการชุมนุม เชน ประชุมพระบรมราชาธิบาย ประชุมประกาศรัชกาลที่ 
1” จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวาในการประชุมนั้นไมไดเนนหรือกลาวถึงกระบวนการหรือ
รายละเอียดที่จะนําไปสูวัตถุประสงค หากมีการมารวมกันของกลุมเปาหมายหรือมารวมกัน
ปรึกษาหารือเพื่อดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งก็นับวาใชไดสําหรับ คําวา เวที
ชาวบาน ในความหมายของเอกสารนี้ จะหมายถึง “การมารวมกันของคนกลุมเปาหมายไดแก 
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ชาวบานในชุมชน เกษตรกร หรือกลุมเกษตรกรเพื่อประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง เชนเดียวกับการ
ประชุมแตเวทีชาวบานจะเนนใหกลุมบุคคลเปาหมายเปน ศูนยกลาง และมี สวนรวม ในการทํา
กิจกรรมทุกขั้นตอน จนกวาจะบรรลุวัตถุประสงค ตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมสรุปผล และรวมกันรับ
ผลจากการดําเนินงาน หัวใจสําคัญของการมีสวนรวมในการจัดเวทีชาวบาน คือ การตัดสินใจ ทุก
ขั้นตอนที่ดําเนินงานกลุมเปาหมาย ตองตัดสินใจดวยตนเอง” จากความหมายที่กลาวมาดังกลาว 
ถามวาผูจัดเวทีหรือเจาหนาที่ของภาครัฐมีบทบาทหรือทําหนาที่อะไรในการจัดเวทีแตละครั้ง       
ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร  ประธานมูลนิธิพลังนิเวศนและชุมชน อธิบายใหเห็นถึงบทบาทและ
หนาที่ของชุมชนหรือกลุมบุคคลเปาหมายและเจาหนาที่ที่ตองรับผิดชอบไวอยางชัดเจนโดย
เปรียบเทียบกับ ไขดาว โดยเกษตรกร ชุมชนหรือกลุมบุคคลเปาหมาย เปรียบเหมือน ไขแดง ทํา
หนาที่เปน กลไกหลัก ในการแกปญหาและเปนเจาของการตัดสินใจ ในขณะที่เจาหนาที่ของรัฐหรือ
ผูจัดเวทีจะเปน ไขขาว ซึ่งจะอยูโดยรอบไขแดง เปน กลไกรอง เปนผูสนับสนุนทําหนาที่เอื้อใหไข
แดงสามารถตัดสินใจไดถูกตองมากขึ้น เชนใหคําปรึกษาแนะนํา ใหขอมูลขาวสาร จัดการศึกษาดู
งาน ฯลฯ ตลอดจนคอยใหกําลังใจและรวมทุกขรอนและหวงใย 
 โดยทั่วไปแลวเจาหนาที่ของรัฐจะเคยชินกับรูปแบบการประชุมและเมื่อไปจัดประชุม
รวมกับเกษตรกรหรือชุมชน ก็มักยึดตนเองหรือขอมูลที่ตนเองมีเปนหลัก หรืออาจกลาววายึดตัวเอง
เปนตัวตั้งผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการจัดประชุมโดยภาครัฐในแตละครั้ง แมจะดูเหมือนวากระบวนการ
ที่ใชดําเนินงานจะใหเกษตรกรเปนศูนยกลาง และใหเกษตรกรมีสวนรวมก็ตาม แตในทางปฏิบัติกลับ
ตรงกันขาม เพราะหลายๆ แผนงานและโครงการฯ ภาครัฐเพียงแครับฟงปญหาและขอเสนอแนะจาก
ชาวบาน แตกระบวนการวิเคราะห และสังเคราะหใหเกิดแผนงานและโครงการซึ่งเปนขั้นตอน
สุดทายของการจัดทําแผนงานและโครงการเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของภาครัฐเองโดยที่เกษตรกร
ไมไดมีสวนรวม  คําพูดที่วา “เกาไมถูกที่คัน” มักถูกกลาวและพูดถึงเสมอในชวงกอนแผนฯ ฉบับที่ 
8 ซึ่งหมายความถึงการที่ภาครัฐคิดเองและทําเองแตหลังจากแผนฯ ฉบับที่ 8 เปนตนมาจนถึง
ปจจุบันกระแสของคําวา การใหชุมชนมีสวนรวมหรือเปนศูนยกลางในการพัฒนา ไดถูกนําไปใชใน
การเขียนแผนงานโครงการกันมากคําวา เกาไมถูกที่คันนั้นปจจุบันไมมีการกลาวถึงแลว เนื่องจาก
แผนงานโครงการในปจจุบันยึดชาวบานหรือเกษตรกรเปนตัวตั้งและใหมีสวนรวมแลว หลาย
แผนงานโครงการที่ไดแตอางแตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติเพียงบางสวนเชนใหเกษตรกรมารวมแตไมมี
การตัดสินใจฯลฯ การปฏิบัติในลักษณะนี้ไมเรียกวาเกาไมถูกที่คันเหมือนอดีต แตนาจะเรียกใหมวา  
“เกาถูกที่คัน คนคันไมไดเกา  คนเกาไมคัน  คนคันเลยมึน”  มากกวา การประชุมที่ไมไดเนน
หรือใหความสําคัญในรายละเอียดของกระบวนการมีสวนรวม และหรือใหชุมชนเปนศูนยกลางใน
การพัฒนาอยางแทจริง แมจะดูวามีความเหมือนกับเวทีชาวบาน แตสาระที่ไดกลับมีความตางอยาง
ชัดเจน ซึ่งความตางดังกลาวไมไดหมายถึงการไมรูที่คันดังเชนในอดีต แตเปรียบเหมือนการใหคนอื่น
ที่ไมไดเปนคนคันมาเกาแทน เกาอยางไรก็ไมตรงจุดที่คันจริงๆ ทําใหคนคันไมหายคันสักทีนั่นเอง 
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แผนชุมชนและเครือขายเกษตรยั่งยืน 

นักพัฒนาหรือผูที่รับผิดชอบปฏิบัติงานในพื้นที่ระดับตําบลหรือหมูบาน มักจะคุนกับคําวา
แผนชุมชนเปนอยางดี หนวยงานภาครัฐหลายๆ  หนวยงานตางก็บรรจุภารกิจหรือกิจกรรม จัดทํา
แผนชุมชนโดยเฉพาะแผนพัฒนาตําบลเพื่อใหภาครัฐสนับสนุนงบประมาณเสมอ อาจกลาวไดวาใน
ปจจุบันทุกตําบลทั่วประเทศนาจะมีแผนพัฒนาตําบลเปนของตนเองแลว การใหไดมาซึ่งแผนพัฒนา
ตําบลโดยทั่วไปไมใชเรื่องยาก แตการไดแผนพัฒนาตําบลที่ดี สามารถนําแผนที่ไดไปสูการปฏิบัติ
ตางหากที่เปนเรื่องยาก เอกสารหรือคูมือที่ใชสําหรับทําแผนพัฒนาตําบลมีมากมาย ทุกคูมืออธิบาย
ขั้นตอนและวิธีการจัดทําแผนชุมชนหรือแผนตําบลอยางชัดเจน นาเชื่อวาเจาหนาที่ที่รับผิดชอบใน
การจัดทําแผนชุมชน คงจะศึกษาและทําความเขาใจในขั้นตอน และดําเนินการตามขั้นตอนที่
กําหนดไวในคูมือไดเปนอยางดีทุกคน แตทําไมหลายๆแผนที่เกิดขึ้นจึงไมไดรับความสนใจจาก
ผูเกี่ยวของ และไมสามารถแปรแผนที่ไดไปสูการปฏิบัติ จนมีคํากลาววา เพราะการทําแผนหรือการ
วางแผนมาจากคําภาษาอังกฤษวา  “แพลนนิ่ง”  แผนที่เกิดขึ้นสวนใหญจึงตองนิ่งตามไปดวย  หาก
แผนชุมชนในแตละตําบลที่ไดนิ่งเปนจํานวนมากแลวละก็ การทําแผนตําบลไดเสร็จครบครอบคลุม
ทุกตําบลทั่วทั้งประเทศตามเปาหมายที่วางไวนั้นจะมีประโยชนอันใดเลา เจาหนาที่หรือผูรับผิดชอบ
ในการจัดทําแผนชุมชนตองกลับมาทบทวน และทําความเขาใจกระบวนการ หลักการ  แนวคิดและ
ประสบการณในการทําแผนชุมชนกันใหม เวทีที่ใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานวางแผนรวมกับ
ชุมชนมีรูปแบบอยางไร ชาวบานและชุมชนมีสวนรวมมากนอยแคไหน  

การจัดทําแผนชุมชนหรือแผนพัฒนาตําบล ที่สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  โดย
ผูเขียนและคณะดําเนินงานภายใตโครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน (SADP DANCED) กรมวิชาการ
เกษตร ก็ไมตางไปจากการจัดทําแผนชุมชนที่หลายๆ หนวยงานใชเปนหลักในการดําเนินการ 
โดยทั่วไปแลวการจัดทําแผนชุมชน จะใชเวทีชาวบานเปนเครื่องมือตั้งแตเริ่มดําเนินงานจนถึง
ขั้นตอนการไดแผนซึ่ง จะมีการจัดเวทีหลักๆ 5 ครั้ง  การจัดเวทีในแตละครั้งจะมีการกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนเชนเดียวกัน แตขอสําคัญที่จะตองยึดและถือเปนเกณฑสําคัญก็
คือ ในการจัดเวทีทุกครั้งจะตองเนนใหชาวบานหรือชุมชนมีสวนรวมอยางแทจริง  โดยเฉพาะตั้งแต
เวทีที่ 2 เปนตนไป ชุมชนจะตองมีสวนรวม 100 เปอรเซ็นต  ตั้งแตการสํารวจพื้นที่ การเก็บขอมูลทุน
ชุมชน รวบรวมทุนชุมชน  การนําเสนอ การเขียนแผนงานและโครงการ การพิจารณาแผนตลอดจน
การหมุนเวียนเปนเจาภาพในการจัดเวทีแตละครั้ง สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เปน
เพียงผูเอื้อ ประสานงาน กระตุนและเปนกําลังใจใหเวทีที่จัดในแตละครั้งสําเร็จลุลวงดวยดีเทานั้น 
แผนตําบลที่ไดจึงเปนแผนที่เกิดจากเกษตรกรอยางแทจริง และยังเปนแผนงานหรือโครงการที่เกิดขึ้น
จากฐานแนวคิดการพึ่งตนเองของชุมชนเปนสําคัญอีกดวย จึงไมแปลกใจเลยวาบางโครงการหรือ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นชุมชนสามารถดําเนินงาน โดยไมตองใชงบประมาณจากทางราชการ เชน 
โครงการสนับสนุนคอมพิวเตอรใหกับนักเรียน  โครงการนี้นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ไดเขารวมทํา
แผนและเสนอแผนใหชุมชนทราบถึงความจําเปน สมาชิกชุมชนที่มารวมทําแผนไดรับทราบความ
จําเปนของนักเรียนซึ่งก็คือลูกหลานของคนในชุมชนนั้นเอง จึงทําใหโครงการทอดผาปาเพื่อจัดซื้อ
คอมพิวเตอรใหกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาของนักเรียน ซึ่งจัดทอดผาปาหลังจากทําแผนพัฒนาตําบล
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เสร็จแลว จึงมีชุมชนมารวมทอดผาปาอยางมากมายและสามารถรวบรวมเงินเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร
ใหกับโรงเรียนไดจํานวนหนึ่ง 

การพัฒนาใหเกิดเครือขายพัฒนาเกษตรยั่งยืน ก็เปนอีกกรณีหนึ่งที่ สํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ไดดําเนินงานรวมกับเกษตรกรในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก ที่อยูใน
เขตรับผิดชอบของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 รวม 10 กลุม 7 จังหวัด โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อใหเกษตรกรพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองและสามารถดํารงชีพไดอยางยั่งยืน 
เครื่องมือที่สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ใชในการดําเนินงานและขับเคลื่อนใหกลุมและ
เครือขายมีการพัฒนาตามวัตถุประสงคเกิดความเขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองได 
ก็โดยการใชวิธีการจัดเวทีชาวบาน และเนนใหชาวบานหรือเกษตรกรที่เปนสมาชิกเครือขายทุกกลุม 
มีสวนรวมเชนเดียวกัน  รายละเอียดและขั้นตอนในการดําเนินงานพัฒนาเครือขายบางสวนได
รวบรวมและนําเสนอภายใตหัวขอเรื่อง เครือขายการเรียนรูกับการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม
เพื่อการพัฒนาวิธีปลูกขาวในเขตชลประทานภาคกลางหนา 180 - 203 ในรายงานการสัมมนาระบบ
เกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 2  ระบบเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรและพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการ
จังหวัดขอนแกน  ในป พ.ศ. 2545  เครือขายเกษตรยั่งยืนที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาและสนับสนุนจาก
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 ซึ่งภายหลังกลุมเกษตรกรที่เปนสมาชิกไดรวมกันเปลี่ยนชื่อ
เปนเครือขายพนาผล กอนที่จะส้ินสุดโครงการในป 2543 นั้น แมวาปจจุบันโครงการพัฒนาเกษตร
ยั่งยืนไดส้ินสุด และยุติการดําเนินงานไป 3 ปแลว แตเครือขายพนาผลไมไดหยุดหรือยุติตาม
โครงการไปดวย เครือขายพนาผลยังมีการขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ดวยตนเองอยางตอเนื่อง มาโดย
ตลอดแมวาจะไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการแลวก็ตาม  นอกจากนี้ผลที่เกิดขึ้น
อยางชัดเจนอีกประการหนึ่ง คือ กลุมที่เปนสมาชิกเครือขายสามารถเขียนโครงการของบประมาณ
มาทั้งจากภายในประเทศ และตางประเทศมาใชดําเนินการและขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุมไดดวย
ตนเองอีกดวย 

 
องคประกอบของเวทีชาวบานและการจัดการ 

 กอนที่จะกลาวถึงหลักสําคัญที่สนับสนุนหรือ สงเสริมใหการจัดเวทีชาวบานประสบ
ผลสําเร็จ ควรจะตองเขาใจและทราบถึงองคประกอบสําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดเวทีชาวบานกอน 
องคประกอบสําคัญที่ควรจะตองทราบและคํานึงถึงในการจัดเวทีชาวบานในที่นี้ประกอบดวย 5 สวน
ไดแก ชาวบาน วิทยากรกระบวนการ  เนื้อหาสาระ  สถานที่จัดเวที และวัสดุอุปกรณที่จําเปน   จาก
ประสบการณในการดําเนินงานที่ผานมาพบวาองคประกอบทุกตัวมีความสําคัญ  เปนพื้นฐาน
เบื้องตนที่จะตองทําความเขาใจรวมกันกอน  หากองคประกอบทุกสวนพรอมก็จะชวยสนับสนุนให
กระบวนการ จัดเวทีบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการตามไปดวย  รายละเอียดขององคประกอบและ
จัดการองคประกอบในแตละสวนมีดังนี้ 

1. ชาวบานหรือกลุมเปาหมาย 
ตามที่กลาวในเบื้องตนวาเวทีชาวบานจะเนนกระบวนการมีสวนรวม  และใหคนหรือ

ชาวบานเปนศูนยกลางในการพัฒนา ดังนั้นชาวบานซึ่งในที่นี้จะหมายถึงเกษตรกร หรือกลุม
เกษตรกรเปาหมายจึงเปนองคประกอบที่สําคัญในการจัดเวที โดยปกติแลวพื้นที่เปาหมายที่จะเขา
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ไปปฏิบัติงาน  ไมวาจะเปนการจัดทําแผนชุมชน การวิจัยและพัฒนาสวนใหญจะตองปฏิบัติตาม
นโยบายหรือภารกิจที่กําหนดไวอยางชัดเจนไมสามารถหลีกเลี่ยงไดเชน การกําหนดใหดําเนินงาน
จัดทําแผนชุมชน  ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายใหดําเนินงานทุกตําบลทั่วประเทศเปนตน  หากนโยบาย
กําหนดชัดเจนเชนนี้ โอกาสที่จะใหชาวบานหรือชุมชนมีสวนรวมหรือสนใจท่ีสมัครใจเขารวม
ดําเนินงาน ในขั้นตอนแรกนั้นเปนไปไมไดเลย  เพราะแผนพัฒนาตําบลหรือแผนชุมชน มักยึดกรอบ
และขอบเขตของพื้นที่ทั้งหมดไวแลว ในกรณีงานวิจัยพัฒนาและทดสอบรวมกับเกษตรกรหรือกลุม
เกษตรกรในระดับพื้นที่ก็ มีการกําหนดกรอบพื้นที่การปฏิบัติงานอยางชัดเจนเชนกัน แตในทาง
ปฏิบัติจริงสามารถกําหนดแนวทางการคัดเลือกเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรที่สมัครใจไดเมื่อเทียบ
กับการจัดทําแผนชุมชน  ขอสําคัญที่จะตองคํานึงถึงเสมอก็คือ เราเปนผูเสนอเปาหมายหรือทิศทาง
ของงานหรือภารกิจให ชาวบานหรือกลุมเกษตรกรทราบเทานั้นหลังจากนั้นจะตองใหชาวบานหรือ
กลุมเกษตรกรเปนผูสมัครใจและตัดสินใจดวยตนเอง วาจะรวมดําเนินงานกับเราหรือไม  เหตุที่ตอง
ย้ําวาใหชาวบานเปนผูตัดสินใจในเบื้องตนกอน ก็เพราะวาจากประสบการณที่ผานมามักพบวาสวน
ใหญผูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มักตองการใหผลงานออกมาดีจึงมักจะใชวิธีพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร  
กลุมเกษตรกรหรือชุมชนที่มีความเขมแข็งเปนหลัก ผลที่ไดหรือผลกระทบที่ตามมาก็คือ กลุม
เกษตรกรที่ มีความเขมแข็งจะมีกิจกรรมจํานวนมากไมมีเวลาพอที่จะทุมเทใหกับภารกิจอยางเต็มที่  
ผลที่คาดวาจะไดดีอาจไมเปนดังที่คิดก็ได  หากสังเกตหรือพิจารณาใหดีแลวจะพบวากลุมเกษตรกร
ที่เขมแข็งจริงๆ นั้น มักไมยึดเงินเปนตัวตั้งแตจะยึดงานเปนตัวตั้ง  การรวมงานของเกษตรกรกลุมนี้
อาจเปนเพราะเกรงใจเจาหนาที่ก็ได  นอกจากนี้หากเจาหนาที่หรือทุกหนวยงานคิดคลายกัน
กลาวคือ จะเขาไปดําเนินงานกับกลุมที่เขมแข็งเทานั้น  แลวกลุมเกษตรกรที่ออนแอหรือไมเขมแข็ง
เพียงพอจะพัฒนาไปไดอยางไรและใครจะเขาไปชวยพัฒนาใหกับเกษตรกรกลุมนี้ หรือจะปลอยให
เกษตรกรกลุมนี้ตกยุค และขาดการเหลียวแลจากภาครัฐเรื่อยไปโดยตลอดกระนั้นหรือ การมีสวน
รวมดวยความสมัครใจของเกษตรกรยังคงมีความสําคัญที่จะตองคํานึงถึงใหมาก เพราะหากไมมี
สวนรวมตั้งแตแรกจะมีผลสืบเนื่องไปถึงกระบวนการจัดเวทีชาวบานตอไปได  

2. วิทยากรกระบวนการ 
เมื่อพูดถึงการประชุมหากเปนเจาหนาที่ภาครัฐมักจะคุนเคยกับการมีผูนําทําหนาที่

เปนประธานในการประชุม  ซึ่งโดยทั่วไปแลวผูบริหารหรือหัวหนาสวนราชการนั้นๆ จะเปนประธาน
ในการประชุมเปนหลัก แมวาการประชุมหลายครั้งหรือบางสถานการณจะเปดโอกาสใหผูเขารวม
ประชุมมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็น เพื่อนําไปสูการสรุปประเด็น    หรือมติที่จะนําไปใชรวมกันก็
ตาม  แตก็มักพบเสมอวา การมีสวนรวมของผูเขาประชุมมีนอยและมักไมเปนดังที่ตั้งความหวังไว 
เนื่องจากรูปแบบของการประชุมยังยึดติดกับระบบอํานาจ หรือการบังคับบัญชาภายในหนวยงาน
นั้น ๆ เปนหลัก เรื่องปกติที่มักพบหลังจากการประชุมเสร็จส้ินไปแลวก็คือ ตอนประชุมไมพูดไมแสดง
ความคิดเห็น แตหลังจากการประชุมกลับพูดและวิจารณ เมื่อเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนผูที่ มี
ประสบการณในการรับผิดชอบในการประชุม หรือเปนผูรวมการประชุมตามปกติ ไดรับหนาที่ใหไป
จัดเวทีชาวบาน  ซึ่งมีกรอบแนวคิดหรือทิศทางในการใหชาวบาน เปนศูนยกลางหรือเปนตัวตั้ง ตาง
ไปจากระบบราชการอยางสิ้นเชิง ดวยความเคยชินกับระบบอํานาจรัฐจึงมักนําประสบการณที่เคย
ไดรับไปใชในการปฏิบัติดวย 
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การจัดเวทีชาวบานไมวาจะจัดเพื่อวัตถุประสงคในการทําแผนชุมชน การวิจัยและ
พัฒนา หรือวัตถุประสงคอื่นใดก็ตาม ผูที่ไดรับมอบหมายใหไปจัดเวทีรวมกับชาวบานจะตองไมคิด
วาตัวเองนั้นมีบทบาทมากกวาหรือทําหนาที่เปนประธาน เหมือนดังเชนการจัดประชุม  แตบทบาทที่
แทจริงคือเปนผูเอื้อและทําหนาที่ใหชาวบานที่มารวมเวที มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นใหมาก
ที่สุด  เพื่อใหเวทีที่จัดเริ่มตนและสิ้นสุดลงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวภายใตขอเสนอหรือขอคิดเห็นของ
ชาวบาน บทบาทที่กลาวถึงนี้โดยทั่วไปแลวมักเรียกกันวา “ วิทยากรกระบวนการ ”  (นเรศ, 2544) 
หมายถึงผูที่มีหนาที่เอื้อใหเกิดการเรียนรู หรือจะเรียกอีกอยางหนึ่งวาผูจัดกระบวนการเรียนรูก็ได 
วิทยากรกระบวนการ จึงเปนหนึ่งในองคประกอบที่สําคัญในการจัดเวที ผูที่จะเขาไปจัดเวทีจะตอง
เขาใจในบทบาทและหนาที่ของวิทยากรกระบวนการใหถองแท และขอสําคัญควรจะตองละลาย
พฤติกรรมที่รับมาจากประเพณีปฏิบัติขององคกรนั้นๆ  เพราะทานไมไดเปนประธานเวที แมวาทาน
จะเปนเจาของภารกิจหรือเปนผูส่ังการใหชาวบานมารวมกันก็ตาม แตชาวบานที่มารวมกันนั้นไมใช
ขาราชการ ไมใชลูกนองทานที่จะส่ังซายหันหรือขวาหันได  ชาวบานคือผูมารับบริการ ทานตางหากที่
เปนผูใหบริการ และเปนผูใหบริการในนามของวิทยากรกระบวนการนั้นเอง 

3. เนื้อหาสาระของเวท ี
ในการประชุมโดยทั่วไปจะมีเนื้อหาสาระ ซึ่งเรียกวาระเบียบวาระการประชุมอยาง

ชัดเจน การจัดเวทีชาวบานแมจะไมมีระเบียบวาระดังเชน การประชุม แตไมใชวาการจัดเวทีชาวบาน
ในแตละครั้งจะไมมีเนื้อหาสาระ  การจัดเวทีชาวบานทุกครั้งจะมีวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจน 
เชน ในการจัดทําแผนชุมชน  ซึ่งจะมีการจัดเวทีในระดับตําบลอยางนอย 5 ครั้ง การจัดเวทีในแตละ
ครั้งตางก็มีเปาหมายชัดเจนไดแกเวทีสรางจิตสํานึกในการพัฒนา เวทีเรียนรูการพัฒนาการของ
ชุมชน เวทีประเมินศักยภาพชุมชน เปนตน  ในกรณีของการจัดเวทีเพื่อการวิจัยและพัฒนาเครือขาย
เกษตรยั่งยืน ที่สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ใชในการดําเนินงานอยางตอเนื่องหลังจาก
พัฒนาใหเกิดเครือขายแลวนั้น  ไดมีการกําหนดหัวขอใหเครือขายมาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดเวที 
แตละครั้งหัวขอที่กําหนดจะเนนใหเครือขายขับเคลื่อนกิจกรรมที่ตั้งเปาหมายไวอยางชัดเจนหัวขอ
และเปาหมายที่ตองการในแตละหัวขอ มีดังนี้ 

ขาวสารความเคล่ือนไหวสมาชิกเครือขายและผูประสาน เปนหัวขอที่ใหตัวแทน
ของกลุม/องคกรทุกกลุมที่เปนสมาชิกเครือขายรวมทั้งผูประสานงานจะเลาถึงความเคลื่อนไหว
ภายในกลุมเพื่อใหกลุมอื่นๆ  ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ผลที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
ขาวสาร คือการนําไปประยุกตปฏิบัติ 

ทบทวนและสรุปบทเรียนการจัดเวทีครั้งที่ผานมา  ผลที่เกิดขึ้นจากการสรุปรวบ
ยอดจากการจัดเวทีครั้งที่ผานมา  ทั้งที่นําไปสูการปฏิบัติหรือยังไมไดนําไปสูการปฏิบัติจะถูกหยิบ
ยกขึ้นมาแลกเปลี่ยนระหวางสมาชิกและสรุปบทเรียน 

ความกาวหนา ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการทําแปลงสาธิตหรือ
กิจกรรมอื่นๆ อาจกลาวไดวาหัวขอนี้เปนการติดตามผลการดําเนินงานจัดทําแปลงทดสอบ
เทคโนโลยีหรือกิจกรรมทดสอบที่สมาชิกเครือขายสนใจทําอยางแทจริง  ในการรายงานหัวหนากลุม
หรือตัวแทนกลุมที่เปนสมาชิกเครือขายทุกกลุมจะเปนผูรายงานสรุปใหสมาชิกไดรับทราบและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการดําเนินงานซึ่งกันและกัน  ผลที่เกิด คือ สามารถปรับเปล่ียน
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แนวทางการผลิตใหเหมาะสมได ในขณะเดียวกันก็นําแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคที่ไดผลไป
ประยุกตใช 

การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย  เปนการเปดโอกาส
ใหสมาชิกเครือขายไดระดมความคิดและวางแผนรวมกัน  ในการกําหนดกิจกรรมที่เปนความ
ตองการของเครือขายอยางแทจริง เชน การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การกําหนดหัวขอที่จะ
พิจารณาหรือใหผูประสานงานเชิญบุคลากรมาใหความรู ในการจัดเวทีครั้งตอไป  ตลอดจนเวลา
และสถานที่ที่จะจัดเวทีในครั้งตอไป 

ผลที่เกิดจากการกําหนดใหหัวขอใหสมาชิกเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน
ในแตละครั้ง กอใหเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห เปรียบเทียบระหวางประสบการณของกลุมตนเอง
และกลุมอื่นที่เปนสมาชิกเครือขาย ซึ่งจะนําไปสูการนําไปทดลองปฏิบัติตอไป เวทีระดมความคิดที่
จัดแตละครั้งจึงไมใชเวทีของกลุมใดกลุมหนึ่งหรือแมแตเวทีของผูประสานงาน  แตจะเปนเวทีของ
เกษตรกรอยางแทจริง บนเวทีไมมีใครคนใดคนหนึ่งเปนพระเอก แตทุกคนจะมีสิทธิ์เปนพระเอกได 

4. สถานที่จัดเวท ี
หากมองโดยทั่วไปแลวสถานที่ที่ใชในการจัดเวทีไมนาจะมีความสําคัญมากมายนักจะ

เปนที่ไหนก็ได ขอใหสามารถรองรับจํานวนชาวบานที่จะมารวมเวทีใหได โดยไมรูสึกวาคับแคบหรือ
อึดอัดจนเกินไป และหากตองใชเวลาในการปรึกษาหารือนานก็ควรที่จะมีรมหรือหลังคาปองกัน
แสงแดดหรือฝนใหไดก็นาจะพอแลว ดังนั้นสถานที่ที่ใชจัดเวทีจึงไมจํากัดวาจะตองเปนหองประชุม
ของสํานักงาน หรือหองประชุมของโรงแรม สถานที่จัดเวทีอาจเปน  ศาลากลางบาน ศาลาวัด 
บริเวณบาน รมไม ฯลฯ หรือที่ใดที่หนึ่งซึ่งเปนจุดที่กลุมเกษตรกรสนใจตองการไดความรู หรือสนใจที่
จะระดมความคิดในเรื่องนั้นๆ เปนหลัก  หัวใจสําคัญขององคประกอบในเรื่องสถานที่จึงเกี่ยวของกับ
การจัดสถานที่ใหเหมาะสม  และเอื้อใหผูเขามารวมเวทีไดเรียนรู และมีสวนรวมในเนื้อหาสาระที่จะ
รวมกันระดมความคิดกันใหมากที่สุด  

พฤติกรรมที่พบเห็นกันบอยๆ  ไมวาจะเปนการประชุมหรือจัดเวที ในทุกระดับไม
เฉพาะ แตการจัดเวทีชาวบานก็คือการหลีกเลี่ยงที่จะนั่งในแถวดานหนา  การจัดเวทีโดยวาง
ตําแหนงเกาอี้ใหกับผูเขารวมเวทีแบบชั้นเรียน ( class room ) จึงควรหลีกเลี่ยง และปรับใหเปนรูป
ครึ่งวงกลมหรือตัวยูจะเหมาะสมกวา  นอกจากจะเอื้อใหผูเสนอขอคิดเห็นไดอยูตรงกลางและ
สามารถเคลื่อนยายไปหาผูรวมเวทีทุกทานโดยสะดวกแลว ยังสามารถแกปญหาการนั่งเฉพาะ
ดานหลังไดเปนอยางดีและสะดวกที่จะสงไมโครโฟน หรือจี้ใหผูรวมเวทีรวมแสดงความคิดไดงาย 
จากบทเรียนในการจัดเวทีหลายๆครั้ง โดยเฉพาะจากการจัดเวทีเครือขายเกษตรยั่งยืนมักพบวา 
ปญหาที่กลาวมาจะหมดไปเมื่อผูเขารวมเวทีสนิทคุนเคย  หรือเกิดมิตรภาพในความเปนเพื่อนแลว 
ซึ่งการจะพัฒนามาถึงจุดนี้ไดนั้น ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน โดยเฉพาะเจาหนาที่ตองมีความ
จริงใจมุงมั่นที่จะรวมงานกับชาวบานนั่นเอง   

ในกรณีที่มีการจัดเวทีหลายๆ ครั้งเชนเวทีการจัดทําแผนชุมชน หรือการจัดเวที
เครือขายซึ่งมีเกษตรกรเขารวมเวทีหลายกลุม และมาจากหลายที่ จะตองพิจารณาหมุนเวียนสถานที่
ที่จะใชในการจัดเวทีแตละครั้งไปยังกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของทุกครั้ง จากประสบการณที่ผานมา
พบวา การหมุนเวียนสถานที่จัดเวทีนั้นมีผลทําใหเกษตรกรไดเรียนรูประสบการณ และเรียนรู
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บทเรียนใหมๆ ที่พบจากเพื่อนตางหมูบานหรือตางกลุม ซึ่งมีสภาพทางดานกายภาพ ชีวภาพ 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมตางๆ กัน เกษตรกรมักจะตื่นตัว ที่จะเขารวมเวทีและรวมทํากิจกรรม
ที่เกี่ยวของไดเปนอยางดี  การหมุนเวียนจัดเวทีไปตามสถานที่ตางๆ ยังเปนการสรางมิตรภาพ
กระชับความสัมพันธและเกิดความคุนเคยระหวางกันอยางรวดเร็ว  นอกจากนี้ยังเปนการฝกใหกลุม
เกษตรกรที่รับเปนเจาภาพจัดเวทีมีความรับผิดชอบ สามัคคี และมีกิจกรรมรวมกันอยางชัดเจน  

5. อุปกรณที่เกี่ยวของ 
ไมเพียงแตการประชุมเทานั้นที่ตองการอุปกรณประกอบเวที ชาวบานก็ตองเตรียม

อุปกรณใหพรอมเพื่อสนับสนุนหรือเสริมใหกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางการจัดเวที
สมบูรณยิ่งขึ้นเชนกัน  โดยทั่วไปแลววิทยากรกระบวนการหรือผูที่รับผิดชอบ   การจัดเวทีจะตองเขา
มามีบทบาทและรับผิดชอบเตรียมความพรอมในเรื่องนี้โดยตรง  เนื่องจากเวทีชาวบานสวนใหญเนน
ใหชาวบานหรือเกษตรกรมารวมกันระดมความคิด วิเคราะห และสังเคราะห รวมกัน   ดังนั้นอุปกรณ
สําคัญและจําเปนที่ตองใชในการจัดเวทีในแตละครั้งนั้น  วิทยากรกระบวนการจะตองเตรียม 
กระดาษปรูพ กระดาษเปลาหรือกระดาษแผนในรูปการด ปากกาเคมีหลายๆ สี ขาตั้ง ที่หนีบหรือยึด
กระดาษกับขาตั้งฯลฯ  จากประสบการณการจัดเวทีชาวบานที่ผานมามักพบวาเวทีในแตละครั้งมักมี
การแบงกลุมเปนกลุมยอยดังนั้นขาตั้งหรือที่หนีบหรือที่ยึดกระดาษใหติดกับขาตั้ง  ตลอดจน
กระดาษและปากกาเคมีจะตองเตรียมใหพรอมและเพียงพอเสมอ   
          อุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบเสียงระหวางการจัดเวทีก็มีความสําคัญเชนกัน แต
เนื่องจากโดยหลักการแลวสถานที่ที่ใชในการจัดเวที ควรตองหมุนเวียนและเคลื่อนยายไปตาม
บานเรือนหรือกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรมเสมอ ดังนั้นโอกาสที่จะใหแตละสถานที่มีความพรอม
ในทุกดานโดยเฉพาะอุปกรณที่เกี่ยวของกับไฟฟาและเครื่องเสียงที่จะใชตอกับไฟฟานั้นคงเปนไปได
ยาก  ตองยอมรับความจริงขอหนึ่งวาหากสถานที่จัดเวทีอยูใกลเสนทางที่มักมีรถผานบอยๆ อาจมี
เสียงดังรบกวนการสื่อสาร หรือดึงดูดความสนใจของผูเขารวมเวทีได หากเสียงของผูพูดในเวทีไมดัง
พอดวยแลวก็ย่ิงทําใหบรรยากาศในการจัดเวทีไมมีความพรอมไปดวย หากมีเหตุการณดังกลาว
วิทยากรกระบวนการตองพรอมที่จะหาทางแกไขปญหา ภายใตสภาพแวดลอมที่พบใหเหมาะสม 
เชนอาจใหผูเขารวมเวทีขยับมาใกลกันมากยิ่งขึ้น  จัดเวทีใหผูเขารวมเวทีหันหลังใหกับส่ิงเราตางๆ 
เปนตน  นอกจากนี้การใชอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบเสียงโดยเฉพาะไมโครโฟน แมจะไมใช
สาระสําคัญโดยตรง แตก็เปนประเด็นโดยออมที่จะชวยฝกใหผูเขารวมเวที  ซึ่งสวนใหญแลวเปน
ชาวบานหรือเกษตรกรมีความกลาและเคยชินที่จะพูดและแสดงขอคิดเห็น  ผานไมโครโฟนซึ่งในเวที
สาธารณะโดยทั่วไปมักมีอุปกรณขยายเสียงหรือไมโครโฟนคอนขางพรอม  จากประสบการณที่ผาน
มาพบวาเกษตรกรสวนมากไมคอยกลาพูดหรือแสดงออกอยูแลว  ยิ่งใหพูดผานไมโครโฟนดวยแลว
ยิ่งไมกลาใหญ  แตเมื่อมีการกระตุนและสงไมโครโฟนใหพูดบอยๆ หลายๆ ครั้ง เกษตรกรจะเริ่มเคย
ชิน  และสามารถพูดและแสดงความคิดเห็นผานไมโครโฟนโดยไมรูสึกอายหรือประหมา  เกษตรกร
หลายๆ  รายที่รวมกิจกรรมการจัดทําแผนชุมชน  เครือขายพัฒนาเกษตรยั่งยืน หรือแมแตงานวิจัย
และทดสอบที่สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 รับผิดชอบดําเนินงานไดพัฒนาตัวเองจากไม
เคยพูด หรือพูดไมไดเปนผูที่พูดเกง กลาแสดงออกและพัฒนาไปสูการเปนวิทยากรชาวบานไดหลาย
รายแลว 
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เวทีที่ดีเปนอยางไร 

  การจัดการใหองคประกอบที่เกี่ยวของกับเวทีชาวบานเหมาะสมในเบื้องตนนั้น มีสวน
สําคัญในการเอื้อหรือสนับสนุนใหผูที่เขารวมเวทีเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูไดในระดับหนึ่งเทานั้น 
การจะใหเวทีที่จัดดีและบรรลุเปาหมายอยางแทจริง ผูที่ตองรับผิดชอบในการจัดเวทีชาวบาน ตอง
คํานึงถึงและใหความสําคัญกับกระบวนการที่ใชในการจัดเวทีอีกดวย   จากบทเรียนและ
ประสบการณที่ผูเขียนและคณะไดรวมดําเนินการจัดเวทีชาวบานเพื่อสรางแผนชุมชน  พัฒนาเกษตร
ยั่งยืนหรือแมแตการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาและการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน
เพื่อส่ิงแวดลอม กรมวิชาการเกษตร (SAFE  DANIDA)  ที่กําลังดําเนินงานอยูในขณะนี้ ใชเวที
ชาวบานเปนเครื่องมือเชนเดียวกันและในการดําเนินงานก็ ยึดหลักสําคัญที่จะใชในการดําเนินงาน 4 
ประการดวยกัน หลักสําคัญ 4 ประการที่กลาวถึงมีดังนี้  

1. ตองใหชุมชนเปนศูนยกลาง 
กอนที่จะพิจารณาดําเนินการโดยใหชุมชนเปนศูนยกลางในการพัฒนาผูจัดเวทีตอง

ทําการศึกษาขอมูล รายละเอียด และรวมถึงเปาหมายของภารกิจที่รับผิดชอบกอนวา ภารกิจที่จะ
ดําเนินงานนั้นใครเปนผูรับประโยชน ชุมชนหรือหนวยงาน  หากประโยชนที่คาดวาจะไดอยูที่
หนวยงานเปนหลักโดยที่หนวยงานตองการทราบ หรือผูรับผิดชอบแผนงานและโครงการตองการรู
แลวละก็คงไมจําเปนที่จะตองยึดหลักการใหชุมชนเปนศูนยกลางก็ได  ชุมชนนั้นอาจเขามารวมรับรู 
รับทราบหรือแสดงความคิดเห็นดวยก็เพียงพอแลว  แตถาจุดหมายปลายทางของภารกิจอยูที่ชุมชน
ก็ควรตองยึดชุมชนเปนตัวตั้งหรือเปนศูนยกลางในการพัฒนาเพราะชุมชนจะเปนผูมีสวนไดสวนเสีย
โดยตรง  ชุมชนจะมององครวมของปญหาและสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับชุมชน ซึ่งเปนวิถีชีวิต
จริงของตนเอง ครอบครัวและชุมชนไดเปนอยางดี และไมมองแบบแยกสวน 

ในการจัดทําแผนชุมชน การพัฒนาเครือขายเกษตรยั่งยืน การวิจัยระบบการทําฟารม
ซึ่งตองเกี่ยวของกับการทดสอบเทคโนโลยีในไรนารวมกับเกษตรกรที่สํานักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 5 รับผิดชอบดําเนินงานก็มีจุดหมายปลายทางอยูที่เกษตรกรเปนหลักดวยเชนกัน  
ภารกิจสําคัญที่จะตองดําเนินงานคือการแกปญหาใหกับเกษตรกรโดยเฉพาะในภาคการเกษตร  
ในทางปฏิบัตินักวิชาการเกษตร หรือผูที่มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงานวิจัยและทดสอบในไรนา
เกษตรกรจะเขาใจและรูถึงเปาหมายดังกลาวเปนอยางดี  เมื่อเขาไปดําเนินงานในพื้นที่ไมวาจะใช
เครื่องมือ สัมภาษณ แบบสอบถาม หรือการจัดเวที จึงพยายามหรือเนนที่จะถามปญหาของ
เกษตรกรในพื้นที่ และรวบรวมประเด็นปญหาที่พบไปใชในการเขียนแผนงาน และโครงการที่จะ
แกไขปญหานั้นๆ หากมองโดยทั่วไปอาจกลาวไดวากระบวนการดังกลาว  ไดเปดโอกาสใหเกษตรกร
มีสวนรวมและเปนศูนยกลางในการดําเนินงานแลว  แตเมื่อพิจารณาใหละเอียดจะพบวาแผนงาน
หรือโครงการที่จัดทําขึ้นและนํามาใชในการแกปญหา  ใหกับเกษตรกรนั้นสวนใหญเกิดจากการ
ดําเนินงานของนักวิชาการและเมื่อเขาไปดําเนินงานในพื้นที่ก็เปนนักวิชาการอีกเชนกัน ที่เปนผู
กํากับตั้งแตการกําหนดรูปแบบการดําเนินงานการเก็บขอมูลและการสรุปผลในขณะที่เกษตรกรเปน
เพียงผูรวมทดสอบดวยเทานั้น 

ประเด็นสําคัญในการใหเกษตรกรเปนศูนยกลางในการพัฒนาในที่นี้ ก็คือการให
เกษตรกรมีสวนรวมในทุกขั้นตอน ของการดําเนินงานตั้งแตการรวมคน รวมคิด รวมทํา รวมสรุป และ
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รวมรับผลจากการกระทํา  ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร  ประธานมูลนิธิพลังนิเวศนและชุมชน 
เรียกวากระบวนการ  5 ร. นั้นเอง  เพื่อใหเห็นภาพการดําเนินงานที่ชัดเจน   ขอยกตัวอยาง
ประสบการณในการดําเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีรวมกันของเครือขายพัฒนาเกษตรยั่งยืน ที่
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 โดยผูเขียนและคณะใชในการปฏิบัติเพื่อใหเห็นวาการให
เกษตรกรเปนศูนยกลางในการพัฒนาและมีสวนรวมในทุกขั้นตอนมีกระบวนการดําเนินงานอยางไร  
ในการดําเนินงานนั้นคณะผูเขียนจะทําหนาที่เปนผูประสานงานหรือเปนวิทยากรกระบวนการ  จัด
เวทีใหเกษตรกรมารวมกันและรวมกันคิดที่จะพัฒนา หรือแกไขปญหาที่ตัวเองเผชิญอยู   เมื่อได
แนวทางในการแกปญหารวมกันแลวก็นําแนวทางดังกลาวไปทดสอบ  ผูที่อาสาทําแปลงทดสอบจะ
นําผลที่เกิดจากการทดสอบมานําเสนอและสรุปใหสมาชิกทราบ หากผลที่ออกมาดีเปนที่พอใจก็จะ
รับหรือนําผลที่ไดไปปฏิบัติ  หากยังไมดีหรือยังไมบรรลุผลสําเร็จดังที่หวังไว หรือจะเริ่มกระบวนการ
คิดวิเคราะหเรื่องใหม ก็จะเริ่มกระบวนการ 5 ร. รอบใหม  จากตัวอยางที่กลาวมาจะเห็นไดวาในทุก
ขั้นตอนนั้นเกษตรกรจะเปนศูนยกลาง (ไขแดง) ในการดําเนินงานและมีสวนรวมในการดําเนินงาน
อยางแทจริง  ผูเขียนและคณะ (ไขขาว) เปนเพียงกลไกรองทําหนาที่ใหคําปรึกษาใหขอมูลขาวสาร 
จัดการศึกษาดูงานและฝกอบรมในสวนที่เกี่ยวของ หรือเปรียบเหมือนเปนผูสนับสนุนและเอื้อให
เกษตรกรสามารถตัดสินใจไดถูกตองมากขึ้นเทานั้น 

2. ตองตอเนื่องสม่ําเสมอ 
จากประสบการณการจัดเวทีชาวบาน ที่ผานมาโดยเฉพาะเวทีเครือขายวิจัยซึ่งมี

ผูแทนจากหลายกลุมรวมเปนสมาชิก  มักพบวาประเด็นหรือขอหารือที่มีการระดมความคิดรวมกัน
ในแตละครั้ง จะไมจํากัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเทานั้น  เนื่องจากเนื้อหาสาระในการจัดเวทีแตละ
ครั้งที่กําหนดใหผูแทนแตละกลุม  หรือเกษตรกรมาเลาขาวสารความเคลื่อนไหวของกลุมใหสมาชิก
รับทราบเปนประจําอยูแลวนั้น  มีสวนทําใหเวทีที่จัดมีชีวิต กลาวคือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
กลุมกันอยางกวางขวางและตอเนื่อง เวทีการพัฒนาเครือขายเกษตรยั่งยืนและเวทีการวิจัยและ
พัฒนา  จึงเปนเวทีที่ไดสาระมากกวาดานการผลิตทางการเกษตร  ซึ่งเปนเปาหมายหลักที่วางไว
เสมอ  กลุมที่เปนสมาชิกเครือขายหรือรวมกันคิดครอบคลุมไปถึง  เรื่องการตลาดอาชีพใหมการ
แลกเปลี่ยนสินคา  การออมทรัพยภายในกลุมหรือเครือขาย วัฒนธรรมประเพณี ฯลฯ  ส่ิงตางๆ 
เหลานี้เปนผลที่เกิดจากการจัดการเวทีที่ดี  และการจัดเวทีใหเกษตรกรมาพบกันอยางสม่ําเสมอ 
       เปนที่ทราบกันดีวางบประมาณภาครัฐมีจํากัด การจัดเวทีใหสมํ่าเสมอจึงเปนเรื่องยาก
และไมสามารถทําได จากประสบการณที่ผานมาพบวาหากองคประกอบของเวทีดี และเกษตรกรที่
เปนสมาชิกมีสวนรวมอยางแทจริง เจาหนาที่ของรัฐบาลซึ่งเปนวิทยากรกระบวนการเปนทั้งผูเอื้อ 
และอาทรคือรูสึกทุกขรอนหวงใย  และคอยใหกําลังใจเกษตรกรดวยความจริงใจ การจัดเวทีเพื่อวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีในพื้นที่เพียง 1 ฤดูกาลผลิต ซึ่งตองพบกันอยางนอย 4 ครั้ง ก็เพียงพอที่จะ
สงผลใหเกษตรกรเห็นประโยชนหรือคุณคาที่เกิดขึ้นแลว กลาวคือเริ่มเห็นประโยชนจากการมา
รวมกันคิด วิเคราะหแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน และที่สําคัญเกษตรกรที่มาจากตางกลุม
ตางสถานที่ก็จะเริ่มคุนเคยกันมากขึ้น มีการพัฒนาจากผูรวมงานเปนเพื่อนรวมงานอยางชัดเจนหาก
พัฒนาการถึงขั้นนี้อาจไมจําเปนตองใชงบประมาณภาครัฐ หรือถาจะใชก็เพียงแค  การใหเจาหนาที่
ภาครัฐเดินทางไปรวมเวทีเทานั้น  เครือขายเกษตรยั่งยืนหรือเครือขายพนาผล  ที่รวมดําเนินการกับ
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สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ก็เปนเชนเดียวกันแมวาจะสิ้นสุดโครงการไปกวา 2 ปแลว 
แตปจจุบันเครือขายก็ยังมีการติดตอส่ือสารกันเองอยางตอเนื่อง และนัดพบปะรวมเวทีดวยทุน
สวนตัวกันเปนประจํา ทั้งนี้จากการที่ผูเขียนไดมีโอกาสเขาไปรวมเวทีในบางครั้งพบวา เครือขายมี
การพัฒนาการดีมากและเครือขายมีความภูมิใจและมีกําลังใจที่จะดําเนินงานอยางตอเนื่องอยาง
เห็นไดชัด  

3. ตองกําหนดเปาหมายและวางแผนอยางชัดเจน 
ตามที่ไดกลาวในเบื้องตนแลววา  เวทีชาวบานที่มีเปาหมายอยูที่เกษตรกรนั้นหัวใจ

สําคัญของการดําเนินงานคือการใหชาวบานเปนศูนยกลางในการพัฒนา  แตในทางปฏิบัติภาครัฐ
หรือเจาหนาที่ที่ทําหนาที่ประสานงานก็ยังตองเปนผูกําหนดภารกิจและปฏิบัติตามภารกิจที่
รับผิดชอบ ใหสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว เชนการจัดเวทีชาวบานเพื่อสรางแผนชุมชนหากการ
ดําเนินงานอยูในขั้นตอนที่จะตองใหชาวบานที่มารวมเวทีสรางจิตสํานึกรวม และใหชุมชนและเรียนรู
พัฒนาการของชุมชน  ก็ตองมีการวางแผนและกําหนดเปาหมายใหชุมชนที่มารวมเวที  มีสวนรวมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูบทเรียนและประสบการณ  ของแตละหมูบานหรือของแตละคนตามเปาหมาย
หรือวัตถุประสงคที่กําหนด กลาวคือผูที่ทําหนาที่ประสานงาน จะตองทําหนาที่เปนวิทยากร
กระบวนการ  เอื้อใหชาวบานที่มารวมเวทีมีจิตสํานึกรวมและเรียนรูพัฒนาการของชุมชนตาม
เปาหมายที่วางไว จากประสบการณในการดําเนินงานที่ผานมาพบวา  หากมีการจัดเวทียอยเพื่อ
ปรึกษาหารือในเบื้องตนกับหัวหนากลุม   ผูนําหรือผูรูในพื้นที่กอนจะเขาสูเวทีจริงซึ่งมีชาวบาน
มารวมเปนจํานวนมากนั้น จะทําใหการจัดเวทีนั้นๆ บรรลุผลตามเปาหมายที่วางไวเปนอยางดี  การ
ใหหัวหนากลุม ผูนํา หรือผูรูในพื้นที่มารวมหารือนอกรอบ  ยังทําใหผูที่มารวมหารือนอกรอบเกิด
ความมั่นใจ ภูมิใจ เต็มใจที่จะรวมดําเนินงาน และยังเปนการกระตุนใหกระบวนการมีสวนรวม 
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  บางครั้งผูจัดอาจมอบหมายใหตัวแทนที่เขารวมหารือเปนผูรวมชี้แจง 
วัตถุประสงคและเปาหมายในการจัดเวทีดวยก็ได ซึ่งจะเปนการฝกใหชาวบานเปนผูนําและเปน
วิทยากรที่ดีในโอกาสตอไปอีกดวย 
       การวางแผนและมอบหมายบทบาท  หนาที่กันเองในทีมวิทยากรกระบวนการก็เปน
เรื่องที่มีความสําคัญเชนกัน  บทบาทหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเสมอก็คือการกลาวนํา  การทําหนาที่ใน
การกระตุนใหสมาชิกทุกคนที่เขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นที่เทาเทียมกัน  สะทอนประเด็นหรือ
หัวขอตางๆ  ที่ได  การจัดเตรียมอุปกรณที่ใชระหวางการจัดเวทีใหสัมพันธตอเนื่องโดยไมสะดุด การ
เขียนสรุปขอความหรือขอคิดเห็นของชาวบาน บนกระดาษที่เตรียมไว ฯลฯ  จนถึงขั้นตอนสุดทาย
ของเวทีคือการสรุปบทเรียน หลังจากดําเนินงานทุกขั้นตอนเสร็จแลว  ขั้นตอนการสรุปบทเรียนจะ
เปนขั้นตอนที่มีความสําคัญผูที่รับผิดชอบตองสรุปบทเรียนรวมกันวา เวทีที่จัดในครั้งนี้ใหอะไรกัน
บาง อะไรที่เปนประโยชน อะไรที่สามารถนําไปเผยแพรไดหรือไดบทเรียนอะไรจากการทํางาน
รวมกัน  มีปญหาอะไรตองปรับปรุงในอนาคต การสรุปบทเรียนในขั้นตอนสุดทายยังเปนการเนนย้ํา 
หรือกระตุนเตือนใหชาวบานเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรไดทบทวนภารกิจที่ไดจากการจัดเวทีอีกครั้ง
หนึ่งกอนที่จะแยกยายกันไป 
       แผนการดําเนินงานที่วางไวอยางชัดเจน  และมีการเตรียมการอยางรอบคอบและเปน
ระบบนั้น ในทางปฏิบัติจริงๆ  ไมไดหมายความวาจะตองยึดแผนหรือกระบวนการที่เตรียมการไว
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แลวนั้นอยางตายตัว  วิทยากรกระบวนการตองสามารถยืดหยุนปรับเปลี่ยน  กําหนดเวลาและ
กระบวนการตางๆ  ไดตามความจําเปนหรือตามสภาวการณที่พบในขณะนั้น  ทั้งนี้ เพื่อให
กระบวนการที่จะดําเนินงานตอไปราบรื่น  สงเสริมการมีสวนรวมอยางเต็มที่ และบรรลุวัตถุประสงค
ที่วางไวนั้นเอง 

4. ตองนําบทสรุปไปสูการทํากิจกรรม 
ดวยเงื่อนไขและขอจํากัดหลายๆ  อยางจากผูจัดเวทีชาวบาน ชาวบาน สถานที่ฯลฯ 

จึงมักพบวาผูเขารวมเวทีชาวบานจะเปนผูแทนหรือเปนสวนหนึ่งของชาวบานในชุมชนเทานั้น การ
จัดเวทีชาวบานเพื่อทําแผนชุมชน หรือการจัดเวทีชาวบานเพื่อพัฒนาเครือขายเกษตรยั่งยืน ก็อยูใน
เงื่อนไขและขอจํากัดดังกลาวเชนกัน ผูที่มารวมเวทีสวนใหญมักเปนผูนําในหมูบานตําบล หัวหนา
กลุม ผูรู หรือผูมีสวนเกี่ยวของเทานั้น ดังนั้นผูจัดเวทีหรือวิทยากรกระบวนการที่ทําหนาที่ในการจัด
เวทีแตละครั้ง ตองระลึกเสมอวากระบวนการมีสวนรวมที่เกิดขึ้น ในระหวางการจัดเวทีเปนเพียง
จุดเริ่มตนของการลงมือกระทํา  การมีกิจกรรมและลงมือกระทําอยางสืบเนื่องตางหากที่สามารถทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางแทจริง  บทสรุปสุดทายที่ไดรับจากการจัดเวทีในแตละครั้ง จะไมมี
ประโยชนอันใดหากไมมีการนําไปเผยแพรใหกับสมาชิก หรือผูที่ไมมีโอกาสไดเขารวมเวทีในครั้งนั้น  

วิทยากรกระบวนการจึงไมเพียงแตสรุปบทเรียนที่ไดอยางเดียว  แตจะตองย้ําเตือน
และมอบหมายภารกิจใหผูแทนที่เขามารวมเวที  นําบทเรียนที่สรุปไดทุกครั้ง ไปช้ีแจงใหสมาชิกกลุม
หรือชาวบานภายในหมูบานตําบลของตนเองใหทราบ วามีบทสรุปอะไรที่จะเกิดประโยชนกับสมาชิก
และมีภารกิจอะไรที่จะตองปฏิบัติ  สมาชิกที่ไมมีโอกาสรวมเวทีจะไดทราบขาวสารความเคลื่อนไหว
อยางตอเนื่อง หากเปนการจัดเวทีเพื่อการวิจัยและพัฒนารวมกัน  ผูแทนหรือหัวหนากลุมที่เขารวม
เวที  ตองไมเพียงนําเทคโนโลยีหรือองคความรูที่ไดรับ ไปแจงใหสมาชิกทราบแตเพียงอยางเดียวแต
ตองรวมกันคิดกับสมาชิกวา บทสรุปเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ไดนั้นสามารถนําไปปรับใชในพื้นที่ได
หรือไม มีเงื่อนไขหรือขอจํากัดอยางไรบาง กอนที่จะลงมือทดสอบหรือทํากิจกรรม ขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะหรือผลที่เกิดจากการนําเทคโนโลยีไปปฏิบัติของสมาชิกจะกลายเปนขอมูลขาวสาร
ใหกับหัวหนากลุมหรือ ผูแทนกลุมนําไปใชในการเสนอขอมูลขาวสารและ ความเคลื่อนไหวใหกับ
เครือขายในการจัดเวทีครั้งตอไป ซึ่งจะทําใหบทสรุปที่ไดจากเวทีมีความตอเนื่องและเคลื่อนไหว
ตลอดเวลา 
 
บทสรุป 
 การใหคนเปนศูนยกลางในการพัฒนา โดยนํากระบวนการมีสวนรวมเขาไปใชในการ
พัฒนาทุกระดับ ยังคงเปนแนวคิดหลักที่ทุกฝายไมวาจะเปนองคกรภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน 
หรือภาคธุรกิจใหความสําคัญ และนําไปใชหรือปรับใชกันอยางแพรหลาย  การทํางานในระดับพื้นที่
หรือชุมชนซึ่งเปาหมายหลักของการดําเนินงาน อยูที่ชุมชนหรือเกษตรกรยิ่งตองใหความสําคัญมาก
ยิ่งขึ้น เพราะคนในชุมชนโดยเฉพาะเกษตรกรเปรียบเหมือนรากหญา ยากจน ขาดโอกาสที่จะเรียนรู 
และพัฒนาเมื่อเทียบกับอาชีพอื่น ๆ ผูที่ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบปฏิบัติงานจะตองเรียนรู และทํา
ความเขาใจเกษตรกรซึ่งเปนกลุมบุคคลเปาหมายใหถองแท ตองคิดเสมอวาเกษตรกรทุกรายมี
ศักยภาพ และมีความตองการที่จะพัฒนาชีวิต และความเปนอยูของตนเองใหดีขึ้น อยาคิดวา
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เกษตรกรโง เพราะจริงๆ แลวเกษตรกรไมไดโงแตเกษตรกรไมมีโอกาสในการเรียนรู หรือขาดโอกาส
ในการเรียนรู อยาคิดวาเกษตรกรขี้เกียจหรือเกียจครานจึงไมมีการพัฒนา แตจริงๆ แลว เกษตรกร
อาจไมม่ันใจหรือมีทางเลือกทางอื่นที่ดีกวา หากผูที่ รับผิดชอบดําเนินงาน หรือรับผิดชอบเปน
วิทยากรกระบวนการเขาใจโลกของเกษตรกรอยางถองแทแลว จะยิ่งทําใหบรรยากาศในการเรียนรู
จากการจัดเวทีดีขึ้นดวยเชนกัน 
 วิทยากรกระบวนการหรือผูที่ตองรับผิดชอบในการจัดเวทีเปนผูมีบทบาทสําคัญโดยตรงที่
จะขับเคลื่อนกระบวนการดําเนินงานตั้งแตเริ่มเปดเวทีจนถึงการสรุปบทเรียน ดังนั้นวิทยากร
กระบวนการจะตองทําความเขาใจกระบวนการและหลักการใหชัดเจน ผูที่มีพื้นฐานการศึกษาและ
เรียนทางดานสังคมศาสตรอาจไมนาหวงมากนัก แตถาเปนผูที่มีพื้นฐานการศึกษาทางดาน
วิทยาศาสตรโดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรการเกษตรจะนาเปนหวงมาก เปนเรื่องยากที่จะให
นักวิชาการที่เคยเรียนหรือปฏิบัติงานภายใตกรอบ และระเบียบวิจัยทางวิทยาศาสตรและทํางาน
แบบเรียนรูแยกสวน เชนรูดานดิน ดานโรค ดานแมลง ฯลฯ เขาใจและปรับแนวคิดใหเขาใจ
กระบวนการคิดของเกษตรกร ซึ่งคิดเปนระบบครอบคลุมไมเฉพาะการผลิตทางการเกษตรเพียง
อยางเดียว แตเกษตรกรจะคิดครอบคลุมไปถึงชีวิตความเปนอยูหากการผลิตผิดพลาดอาจหมายถึง
การไมมีกิน ดังนั้นผูที่รับผิดชอบเปนวิทยากรกระบวนการจึงควรตองปรับแนวคิดใหเปนกลางกอน 
ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี ใหขอคิดในสวนของการคิดที่เปนกลางไวอยางนาสนใจวา 
“ การคิดอยางเปนกลางจะทําใหรูทะลุทะลวง อิสระ ไมติดขัด การคิดอยางเปนกลางจะทํา
ใหเห็นสรรพส่ิงทั้งปวง ทั้งรูปธรรมและนามธรรม เช่ือมโยงกันเปนกระแสของเหตุปจจัย
แลนโยงถึงกันหมดจะทําใหเกิดปญญา รูเห็นธรรมชาติตามความเปนจริง ไมติดขัด รูความ
เปนธรรมดาของปรากฏการณ หรือเหตุการณที่มากระทบเราวามันเปนเชนนั้นเอง เมื่อ
รูเทาทันความเปนเชนนั้นเอง จิตก็เปนอิสระหลุดจากความบีบคั้นของความตองการใหเปน
อยางอื่น เมื่อหลุดจากความบีบคั้นก็จะมีแตความสงบมีพลังและมีความสุข จิตที่ไมสงบและ
บ่ันทอนเกิดจากการไมรูเทาทันส่ิงทั้งหลายตามความเปนจริง เมื่อมีปญญารูเทาทันส่ิง
ทั้งหลายตามความเปนจริง ก็หลุดจากความบีบคั้นเปนอิสระ สงบ มีความสุข มีพลัง ”   

ขอมูลที่ไดรวบรวมและนําเสนอในที่นี้เปนเพียงบทเรียนและประสบการณ ที่เกิดจากการใช
เวทีชาวบานเปนเครื่องมือในการจัดทําแผนชุมชน การพัฒนาเครือขายเกษตรยั่งยืน และการวิจัย
และพัฒนาในไรนาเกษตรกรของผูเขียนและคณะเทานั้น องคประกอบของเวทีและการจัดเวทีที่ดี
ตามที่กลาวถึง ไมใชสูตรสําเร็จแตเปนแนวทางหรือทางเลือกที่จะนําไปปรับใชในการดําเนินการ
รวมกับชุมชนเทานั้น ผูที่รับมอบภารกิจหรือผูที่จัดเวทีหรือวิทยากรกระบวนการตองเรียนรูใหกระจาง
ทั้งหลักการและแนวคิดประสบการณของกลุมเปาหมาย และที่สําคัญจะตองเรียนรูตัวเองดวย 
นอกจากนั้นวิทยากรกระบวนการควรจะตองสรุปบทเรียนในการจัดเวทีดวยตนเองทุกครั้ง เพื่อให
ทราบวาเวทีที่จัดสอดคลองกับวัตถุประสงคแนวคิดหรือหลักการหรือไม  ไมมีคําวาดีที่สุดหรือ
สมบูรณที่สุดในวันนี้ แตจะมีคําวาดีกวาและดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ ในวันขางหนา หากวิทยากรกระบวนการ
สนใจตั้งใจที่จะเรียนรูขอผิดพลาด และหาทางปรับปรุงใหดีขึ้นอยางตอเนื่องเวทีชาวบานที่จะจัดใน
ครั้งตอไปก็จะมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางแนนอน 
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