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บทคัดยอ 

 

รายงานนี้เสนอประสบการณในการดําเนินงาน โครงการสงเสริมการเกษตรแบบผสมผสานใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ไดรับความ

ชวยเหลือจากรัฐบาลเบลเยี่ยม โครงการนี้ดําเนินงานในชวงป พ.ศ. 2537 – 30 กันยายน 2541 และ

เม่ือสิ้นสุดโครงการฯแลว ธ.ก.ส. ยังไดดําเนินการตอ ภายใตชื่อ “ศูนยประสานงานโครงการเกษตร

ผสมผสาน” การดําเนินงานของโครงการฯในระยะแรกเนนการสนับสนุนทั้งดานเงินทุนและดานวิชาการ 

โดยอาศัยความรวมมือจากหนวยงานวิชาการท่ีเก่ียวของในพื้นที่ กอนที่เกษตรกรจะไดรับเงินทุนไป

ดําเนินการ  จะมีการฝกอบรมใหเกษตรกรถึง 5 หลักสูตร หลักสูตรแรกใหเกษตรกรไดรูจักวา “เกษตร

ผสมผสาน” คืออะไร มีรูปแบบอยางไร จะลดคาใชจายและลดความเสี่ยงไดอยางไร รวมทั้งมีการพา

ออกไปทัศนศึกษาใหเห็นของจริง และใหเกษตรกรไดวางแผนการปรับปรุงฟารมดวยความคิดของ

ตนเอง แตจะมีการประเมินโดยฝายวิชาการและปรับแผนรวมกับเกษตรกร  การฝกอบรมอีก 4 

หลักสูตรเปนเรื่องเทคนิควิธีการปฏิบัติ ทั้งในดานการเลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว และการปลูกพืช ในระบบ

เกษตรผสมผสาน หลังจากนั้นเกษตรกรจึงจะเริ่มดําเนินการตามแผน  ผลการดําเนินงานในระยะนี้แมจะ

ประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง แตก็มีแนวโนมวาจะไมสามารถรักษาเกษตรกรดี ๆ ไวได โครงการฯจึงได

แสวงหาแนวทางใหมในการดําเนินงาน โดยศึกษาจากกลุมตาง ๆ ที่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน 

และพบวากลุมตาง ๆ ที่ประสบผลสําเร็จเหลานั้น ใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของชุมชนเปน

หลักในการดําเนินการ ในระยะหลังโครงการฯจึงไดเปลี่ยนกระบวนทรรศนและรูปแบบการดําเนินงาน 

โดยเนนกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของชุมชนเกษตรกรและการสรางเครือขาย รวมกับการ

ถายทอดเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการถายทอดอยูตลอดเวลา ปรากฏวาไดผลอยางท่ีคาดไม

ถึง เกษตรกรสามารถคิดเอง ทําเอง และขยายผลตอยอดกิจกรรมตาง ๆ ของตนเองได  ผลการ

ดําเนินงานในระยะหลังแสดงใหเห็นวา มีหนทางที่จะรักษาเกษตรกรรายดีๆ ไวใหอยูได และยังสามารถ

ขยายวงไปฟนฟูเกษตรกรรายอื่นๆไดอีกดวย  ประสบการณของโครงการฯ ชี้ใหเห็นถึงความจําเปนที่

จะตองมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนการดําเนินงาน ในการพัฒนาการเกษตรของครัวเรือน

เกษตรกร 

คําสําคัญ :  การถายทอดเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม  กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของชุมชน  
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                การสรางเครือขาย  เกษตรผสมผสาน 

ในอดีต เกษตรกรที่กูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไป

ลงทุน โดยขาดการวางแผน และไมมีความรูในกิจกรรมที่ลงทุนทําจริง ๆ มักจะประสบภาวะขาดทุน จน

ไมสามารถชําระหนี้คืนแกธนาคารฯได  ธนาคารฯจึงมีนโยบายที่ตองการใหเกษตรกรไดมีความรูทาง

เทคนิคตาง ๆ กอนที่จะลงมือทําโครงการ  ในป พ.ศ. 2537 รัฐบาลเบลเยี่ยม โดย Belgian 

Administration for Development Cooperation (BADC) ไดใหความชวยเหลือแบบใหเปลาแก ธ.ก.ส. 

เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการสงเสริมใหเกษตรกรทําการเกษตร

แบบผสมผสาน และมีแนวทางการดําเนินงานที่จะใหความรูทางวิชาการแกเกษตรกรกอนที่เกษตรกรจะ

ลงมือทํากิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของ ธ.ก.ส. โครงการนี้ดําเนินงานในชวงป พ.ศ. 2537 – 

30 กันยายน 2541 ภายใตชื่อ โครงการสงเสริมการเกษตรแบบผสมผสานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

[Integrated Fish Farming (IFF) Project in the Northeastern Region of Thailand] ที่ไดรับความ

ชวยเหลือจากรัฐบาลเบลเยี่ยม และเมื่อสิ้นสุดโครงการแลว ธ.ก.ส. เห็นชอบใหดําเนินการตอภายใตชื่อ 

“ศูนยประสานงานโครงการเกษตรผสมผสาน” การดําเนินงานของโครงการฯในระยะแรกเนนการ

สนับสนุนทั้งดานเงินทุนและดานวิชาการ โดยอาศัยความรวมมือจากหนวยงานวิชาการที่เก่ียวของใน

พ้ืนที่ ผลการดําเนินงานในระยะนี้แมจะประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง แตก็มีแนวโนมวาจะไมสามารถ

รักษาเกษตรกรดี ๆ ไวได ในระยะหลังโครงการฯไดเปลี่ยนกระบวนทรรศนและรูปแบบการดําเนินงาน 

โดยเนนกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของชุมชนเกษตรกร ปรากฏวาไดผลอยางท่ีคาดไมถึง 

เกษตรกรสามารถคิดเอง ทําเอง และขยายผลตอยอดกิจกรรมตาง ๆ ของตนเองได  รายงานนี้ จะ

นําเสนอประสบการณจากการดําเนินงานโครงการฯดังกลาว โดยจะนําเสนอการดําเนินงานโครงการฯใน

ระยะแรก ตามดวยปญหาและอุปสรรคที่พบ และแนวทางการแกไขที่โครงการฯไดดําเนินการ ซึ่งจะ

ชี้ใหเห็นถึงความจําเปนที่จะตองมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนการดําเนินงาน ในการพัฒนาการ

เกษตรของครัวเรือนเกษตรกร 

1. การดําเนนิงานในระยะแรก 

1.1 โครงสรางการบริหาร 
การดําเนินงานในชวงที่เปนโครงการภายใตความชวยเหลือของรัฐบาลเบลเยี่ยม มีคณะกรรมการ

บริหารโครงการฯ  ทําหนาท่ีกําหนดนโยบายและแผนงานของโครงการฯ และติดตามประเมินผล  มี

คณะกรรมการดําเนินงานระดับจังหวัด ทําหนาท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินงานและใหคําปรึกษาแนะนํา

ทางดานวิชาการแกเกษตรกร และมีศูนยประสานงานโครงการฯ ทําหนาที่ประสานงานดานตาง ๆ 

คณะกรรมการอํานวยการ มีรองผูจัดการใหญ ธ.ก.ส. เปนประธาน และมีผูอํานวยการฝาย

กิจการสาขา ผูแทนสถานฑูตเบลเยียม ผูแทนกรมวิเทศสหการ และผู จัดการโครงการฯซึ่งเปน

ผูเชี่ยวชาญชาวเบลเยียม เปนกรรมการ 

คณะกรรมการดําเนินงานระดับจังหวัด ประกอบดวย ผูจัดการ ธ.ก.ส.ระดับจังหวัด เปนประธาน 

ผูแทนเกษตรจังหวัด เปนรองประธาน ผูแทนของ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ชลประทานจังหวัด ประมง
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จัดหวัด หัวหนาสถานีประมงน้ําจืด หนวยพัฒนาที่ดิน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี หรือ 

ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ที่เก่ียวของ เปนกรรมการ 

ศูนยประสานงานโครงการฯ ประกอบดวย หัวหนาศูนยฯ เจาหนาที่การตลาด 1 คน เจาหนาที่

ภาคสนาม 4 คน เลขานุการ 1 คน และพนักงานขับรถ 3 คน 

1.2 การดําเนินงาน 

แนวคิดในระยะแรกของโครงการฯ คือ กอนที่จะสนับสนุนใหเกษตรกรทําเกษตรผสมผสาน 

จะตองวิเคราะหเสียกอนวาเกษตรกรมีสภาพพ้ืนที่เหมาะสม และจะตองใหความรูทางวิชาการแก

เกษตรกร กอนที่จะลงมือดําเนินการ   

ในขั้นเตรียมการ ผูเชี่ยวชาญชาวเบลเยียม ไดลงพ้ืนที่สํารวจศักยภาพในการทําโครงการ เชน 

ลักษณะของดิน  น้ํ า  ปริมาณของน้ํ าฝนท่ีตกเฉลี่ย/ป  ลักษณะอุปนิสัยของเกษตรกรในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนบทบาท หนาท่ี และศักยภาพของสวนราชการที่เก่ียวของ  รวมทั้งได

แลกเปลี่ยนประสบการณและเทคนิคใหมๆ เก่ียวกับการทําการเกษตรแบบผสมผสาน กับสวนราชการที่

เก่ียวของ เชน สถานีประมงน้ําจืด สถานีพัฒนาที่ดิน สํานักงานเกษตรจังหวัด รวมทั้ง NACA และ AIT 

เปนตน เพ่ือเตรียมหลักสูตรและคูมือใหเกษตรกรในโครงการ 

ในขั้นดําเนินงาน มีการฝกอบรมเกษตรกร รวม 5 หลักสูตร คือ 

หลักสูตรที่ 1 การแนะนําการเกษตรแบบผสมผสาน   

 หลักสูตรนี้เนนใหเกษตรกรไดรูจักคําวา “เกษตรผสมผสาน” คืออะไร การเลี้ยงปลา 

ผสมผสานกับการเลี้ยงปศุสัตว ไดแก สัตวปก สุกร พืช มีรูปแบบอยางไร จะลดคาใชจายและลดความ

เสี่ยงอยางไร ใชระยะเวลาอบรม 4 วัน  โดยวันที่ 3 จะมีการพาเกษตรกรออกทัศนศึกษา (Farm Visit) 

ใหเห็นของจริงวาเขาทําอยางไร มีขอดี ขอตองพึงระวังอยางไรบาง  หลักสูตรนี้ทางโครงการเรียกวา 

หลักสูตร “คิดเปน” คือ ใหเกษตรกรไดรูจักท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  สําหรับวันที่ 4 มีกิจกรรมให

เกษตรกรไดวางแผนผังฟารมดวยความคิดของตนเอง วาจะขุดบอปลากี่บอ เปนชนิดเลี้ยงปลาในบอ ใน

นาขาว หรือในรองสวน จะเลี้ยงสัตวอะไร รูปแบบโรงเรือนแบบใด ปลูกพืชอะไรบนคันบอ   

 หลังจากอบรมแลว พนักงานโครงการฯ รวมกับนักวิชาการจากสวนงานตางๆ เชน สถานี

ประมงน้ําจืด ปศุสัตว เกษตรจังหวัด สถานีพัฒนาที่ดิน เปนตน รวมกันออกทองท่ีประเมินแผนของ

เกษตรกร วาเหมาะสมหรือไม เพียงใด เชน ลักษณะการวางรูปบอปลาถูกตองตามทิศทางของแสงแดด

หรือไม การสรางโรงเรือนถูกตองตามทิศทางลมหรือไม ลักษณะของดินสามารถเก็บกักน้ําไดหรือไม 

เปนตน เม่ือไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกรเปนที่เรียบรอยแลว พนักงานโครงการฯ ก็จะ

ประเมินเงินลงทุนวาจะตองใชเทาใด เกษตรกรมีความพอใจหรือไม หากเกษตรกรพอใจก็จะนัดแนะให

เขาอบรมในหลักสูตรตอไป 
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หลักสูตรที่ 2  การเลี้ยงปลาในระบบการเกษตรแบบผสมผสาน 

 เปนหลักสูตรที่อบรมใหเกษตรกรไดรูจักพันธุปลาตางๆ การเตรียมบอ การบดอัดคันบอ 

การเตรียมน้ําเขียว การลําเลียงขนสงลูกปลา การหาซื้อพันธุปลาที่มีคุณภาพ การเตรียมปุยหมักลงในบอ 

ชนิดของโรคปลา เปนตน ใชระยะเวลาอบรม 4 วัน เปนการอบรมทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ 

หลักสูตรที่ 3  การเลี้ยงสัตวปกในระบบการเกษตรแบบผสมผสาน 

 เปนหลักสูตรที่อบรมใหเกษตรกรรูจักอัตราการเลี้ยงที่เหมาะสมตอพ้ืนที่บอ เทคนิคการ

เลี้ยงไกเนื้อ ไกไข เปดเนื้อ เปดไข และการตลาด ตลอดจนฝกปฏิบัติในการทําวัคซีน การตัดปาก การ

ผสมอาหาร เปนตน ใชระยะเวลาอบรม 4 วัน 

หลักสูตรที่ 4  การเลี้ยงสุกรในระบบการเกษตรแบบผสมผสาน 

 เปนหลักสูตรที่อบรมใหเกษตรกรรูจักวิธีทําคลอด การอนุบาลลูกสุกร การผสมเทียม 

ลักษณะพันธุ การใหอาหาร โดยเนนการปฏิบัติและอบรมในฟารมตลอด 4 วัน 

หลักสูตรที่ 5  การปลูกพืชในระบบการเกษตรแบบผสมผสาน 

 เปนหลักสูตรที่อบรมใหเกษตรกรรูจักวิธีเตรียมดิน การขยายพันธุพืช การปลูกพืชนอก

ฤดู การปองกันและกําจัดแมลงและศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ เปนการอบรมทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และ

การศึกษาดูงาน ใชระยะเวลาอบรม 4 วัน เชนกัน 

 

 สําหรับสถานที่ใชฝกอบรมหลักสูตร แนะนําการเกษตรผสมผสาน การเลี้ยงสัตวปก การปลูก

พืช ใช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี หรือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ของจังหวัดนั้น ๆ หลักสูตร 

การเลี้ยงปลา  ใชสถานีประมงน้ําจืด หลักสูตร การเลี้ยงสุกร ใช สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต 

กาฬสินธุ เนื่องจากมีจํานวนพอพันธุ แมพันธุ ลูกสุกร สุกรขุน เพียงพอตอการฝกปฏิบัติใหแกเกษตรกร 

 กอนจะมีการสอนทุกครั้ง  ทางโครงการฯจะมีการซักซอมกับคณาจารยที่รับผิดชอบการสอน 

เนื่องจากอาจมีการโยกยายหรือสับเปลี่ยนตําแหนง โดยสงมอบตารางสอน รายละเอียดในแตละหัวขอ 

พรอมกับจัดทําแผนใสรูปภาพประกอบการสอนใหดวย รูปภาพเหลานี้เปนรูปภาพที่มีอยูในคูมือที่แจก

ใหเกษตรกรดวย จะไดสะดวกในการทบทวน เพราะเกษตรกรเมื่อเห็นรูปภาพแลวจะจําไดงายกวา 

 โครงการฯ ยังไดจัดทําคูมือสําหรับเกษตรกร ในทุกหลักสูตรที่ฝกอบรม ไดแก 

- หลักสูตรแนะนําการเกษตรผสมผสาน คูมือ 1 เลม 

- หลักสูตรการเลี้ยงปลา คูมือ 5 เลม (ความรูทั่วไป, การเลี้ยงปลากินพืช, การเลี้ยงปลาดุก, 

การเลี้ยงกุงกามกราม, การเลี้ยงปลารวมกับกิจกรรมอื่น) 

- หลักสูตรการเลี้ยงสัตวปก คูมือ 7 เลม (ไก 4 เลม = ความรูทั่วไป, การเลี้ยงไกเนื้อ,การ

เลี้ยงไกสามสายเลือด, การเลี้ยงไกไข) (เปด 3 เลม  ความรูทั่วไป, การเลี้ยงเปดเนื้อ, 

การเลี้ยงเปดไข) 

- หลักสูตรการเลี้ยงสุกร คูมือ 3 เลม (ความรูทั่วไป, การเลี้ยงสุกรพันธุ, การเลี้ยงสุกรขุน) 

- หลักสูตรการปลูกพืช คูมือ 1 เลม 



ประสบการณการถายทอดเทคโนโลยีแบบมสีวนรวมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 185 

ขั้นตอนการดําเนินงานของโครงการแสดงในภาพขางลาง 

 

-ทุกข้ันตอน �เกษตรกรสามารถถอนตัวได � �หากประเมินแลววา

� � �ตนเองไมมีศักยภาพเพียงพอที่จะใหโครงการสํ  าเร็จได

� � � �แผนผังการมสีวนรวมของเกษตรกรที่จะเขารวมโครงการ

1. �การประชาสัมพนัธ

�ทราบถึงขอดี- �ขอพงึระวัง
� �ในการเขารวมโครงการ

2. �การคิดเปน

หลังจากอบรม

“แนะนํ  าการเกษตร

แบบผสมผสาน”

เกษตรกรจะวางผัง

�ฟารมเอง

4. � �รวมกับพนักงานศูนย

ประสานงานฯ ในการกํ  าหนด

�วงเงินกูเพือ่ลงทุน

3. �รวมกันปรับปรุงแผน
� � �รวมกับผูเช่ียวชาญจากสวนราชการ

�ตาง ๆ � �ระหวางการตรวจที่ตั้งฟารม

เกษตรกร

5. อบรมหลักสูตร

 “ �ทํ  าเปน”

- �ระหวางอบรมมีกิจกรรม

�ทํ  ารวมกัน

- �ศึกษาดูงานฟารม

ท่ีสํ  าเร็จ �และลมเหลว

เพือ่ประกอบการ

ตัดสินใจ

 

1.3 ปญหาและอุปสรรค 

ในดานพนักงานโครงการฯ  ในระยะแรกมีปญหาเรื่องการติดตามแนะนํา เนื่องจากยังขาด

ความรูดานการเกษตรอยางแทจริง แตจากการเขาควบคุมการฝกอบรมรวมกับเกษตรกรในทุกหลักสูตร 

และจากการสะสมประสบการณ ทําใหในปจจุบันพนักงานโครงการฯ สามารถที่จะใหคําแนะนําแก

เกษตรกรได 

ทีมอาจารยที่สอน  ในปแรกคอนขางมีปญหา เนื่องจากอาจารยที่สอนจะมีทักษะและความรู

เฉพาะดาน โดยไมมองในองครวมของระบบผสมผสาน ทําใหเกษตรกรมองเห็นภาพไมชัดเจน 

ผูเชี่ยวชาญตองออกกํากับการทํากิจกรรมของเกษตรกรอยางใกลชิด ซึ่งในปที่ 2 ปญหานี้จึงคลี่คลายลง 

เนื่องจากเกษตรกรในรุนหลังเริ่มมีฟารมใหไดศึกษารูปแบบมากขึ้น  
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สําหรับตัวเกษตรกรเอง ที่ผานมาเกษตรกรในโครงการฯ ไมมีปญหาการปรับตัวในการรับ

เทคโนโลยี แตมีปญหาในเรื่องปจจัยการผลิตมีราคาแพง และผลผลิตมีราคาต่ํา 

1.4 ผลการดําเนินงาน 

 ผลจากการดําเนินงาน ปรากฏวา ในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนยประสานงานโครงการฯ ที่ จ. 

มุกดาหาร ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ 7 จังหวัด คือ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ รอยเอ็ด ยโสธร 

และอํานาจเจริญ มีเกษตรกรที่อยูในความรับผิดชอบ 850 คน ปจจุบัน 61 คน ทิ้งฟารมไปแลว ที่เหลือ

มีทั้งท่ีทําไดดีและท่ีพอไปได โครงการฯไดสรุปบทเรียนของการดําเนินงานในชวงแรกนี้วา ถึงแม

โครงการฯจะมีระบบการคัดเลือกเกษตรกร และมีการถายทอดเทคโนโลยีใหเกษตรกร ดีเพียงใดก็ตาม 

หากเกษตรกรยังทําการผลิตแบบปจเจกบุคคลอยู โอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จเปนไปไดยาก และหาก

ยังดําเนินการในลักษณะเดิมตอไป จํานวนเกษตรกรดี ๆ ก็คงจะรอยหรอลงไปเรื่อย ๆ จําเปนที่จะตอง

แสวงหาแนวทางใหม ๆ ที่จะทําใหเกษตรกรสามารถอยูรอดได 

2. การดําเนนิงานในระยะหลัง 

 ในการแสวงหาแนวทางใหม ๆ โครงการฯไดไปศึกษางานกลุมตาง ๆ ที่ประสบผลสําเร็จในการ

ดําเนินงานหลายตอหลายกลุม เปนตนวา กลุมของคุณหมออภิสิทธ์ิซึ่งไปจัดกลุมของปราชญชาวบานอยู

ที่ อ.อุบลรัตน ก็ไปศึกษาวาทําไมปราชญชาวบานจึงอยูไดในสภาวะที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ เขาใช

วิธีการอะไร โครงการฯยังไดไปศึกษาการดําเนินงานของชุมชนศรีษะอโศก ที่ อ. กัณทรลักษ จ. ศรีสะ

เกษ  ศึกษาวาทําไมชุมชนนี้จึงเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ  ไปศึกษาการดําเนินงานของกลุมกสิกรรมไรสารพิษที่ 

อ.วังน้ําเขียว จ. นครราชสีมา วาเขาทําอยางไรจึงสามารถปลูกผักเมืองหนาวจนสามารถสงไปขาย

ตางประเทศได ไปศึกษากลุมเบี้ยกุดชุมวาเขาดําเนินการอยางไรจึงสามารถระดมทุนได ประเด็นสําคัญที่

พบจากการศึกษากลุมตาง ๆ เหลานี้ก็คือ ทุกกลุมมีวิธีการท่ีเหมือนกัน คือ การใชกระบวนการเรียนรู

อยางมีสวนรวมของชุมชน 

 เม่ือจับประเด็นดังกลาวได โครงการฯจึงไดสงเจาหนาท่ีไปเขารับการฝกอบรมหลักสูตร

วิทยากรกระบวนการกับองคกรพัฒนาเอกชน และเริ่มเขาไปเกาะติดกับกลุมของปราชญชาวบานของคุณ

หมออภิสิทธ์ิที่อุบลรัตน กลุมชุมชนศรีษะอโศก กลุมกสิกรรมไรสารพิษ พยายามสะสมความรูจนมีความ

มั่นใจจึงไดนํามาดําเนินการในโครงการฯ ซึ่งพบวาไดผลเกินคาด ในปจจุบัน โครงการฯไดตั้งเครือขาย

แลว 5 จังหวัด ใน 7 จังหวัด  เรียกชื่อวา  เครือขายเกษตรผสมผสาน  ทิศทางการดําเนินงานของ

โครงการฯในระยะหลังนี้ แบงไดเปน 3 เรื่องใหญ ๆ ไดแก การจัดตั้งกลุมเครือขาย การพัฒนากลุม

เครือขาย และการพัฒนาการผลิต ตารางที่ 1 แสดงและความกาวหนาในแตละเร่ือง และแผนงานของ

โครงการฯ ที่จะทําในชวงถึง 30 กันยายน 2545 
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ตารางท่ี 1 แนวทางการดําเนินงานของโครงการฯในชวง 1 ตุลาคม 2543 ถึง 30 กันยายน 2545 

 

1. จัดตั้งกลุมเครือขาย 

ดําเนินการแลว :  มุกดาหาร  นครพนม  สกลนคร กาฬสินธุ อํานาจเจริญ 

จะดําเนินการตอไป :  ยโสธร  รอยเอ็ด 

2. การพัฒนากลุมเครือขาย 

                                     เครือขายในโครงการ 

ดําเนินการแลว จะดําเนินการตอไป 

-ใชกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวม  

-ศึกษาดูงานกันเองภายในเครือขาย -ศึกษาดูงานนอกเครือขาย 

-กลุมแปรรูปผลิตภัณฑปลา   

- กลุมผสมอาหารสัตว   

- กลุมผลิตสุกรครบวงจร 

-เทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว  ปลา  

แบบประหยัด 

- กลุมออมทรัพยที่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร  

- กลุมปลูกพืชไรสารพิษ อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 

- ชุมชนเขมแข็งของมูลนิธิพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนเพื่อ

คุณภาพชีวิตดี อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน  

- ชุมชนศรีษะอโศก  อ. กันทรลักษ  จ.ศรีสะเกษ 

 - อ่ืนๆ ตามที่เครือขายเสนอแนะ 

                                     เครือขายพันธมิตร 

ดําเนินการแลว จะดําเนินการตอไป 

-กลุมปราชญชาวบานภาคอีสาน   

-ชุมชนศรีษะอโศก 

-ศูนยขอมูลทองถ่ินเพื่อการพัฒนา (สถาบันราชภัฎ 

นครราชสีมา) 

- กลุมนักวิชาการและวิจัยระบบเกษตรเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรและพัฒนาองคกรชุมชนอยางยั่งยืน 

- องคกรพัฒนาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

3. พัฒนาการผลิต 

ดําเนินการแลว จะดําเนินการตอไป 

ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมมูลคาผลผลิต  

1.  กลุมผสมอาหารสัตวใชเอง 5  กลุมแปรรูปผลิตภัณฑปลา -ทุกกลุมมีกองทุนของตนเอง 

2.  กลุมเลี้ยงสุกรครบวงจร 6. กลุมชําแหละเนื้อสุกร -เครือขายการจัดการเรื่อง 

3.  กลุมผลิตพันธุสัตว  7. กลุมเลี้ยงปลาจาก “แมน้ําโขง”   ตลาด  ทั้งภายในจังหวัด 

4. ผลิตปุยน้ําและปุยหมัก 

    จุลินทรียใชเอง 

   และระหวางจังหวัด 

หมายเหตุ 

1. มีที่ จ.อํานาจเจริญ มุกดาหาร กาฬสินธุ             2. มีที่ จ.อํานาจเจริญ มุกดาหาร รอยเอ็ด 

3. ผลิตไกเนื้อพันธุ 9 ชั่งผสมเบตง และ เปดบาบารีลูกผสม  นครพนม  ปลา และสุกร  ทุกจังหวัด 

      4. ใหเกษตรกรทดลองใชในทุกจังหวัด   5. มีที่ จ.นครพนม อํานาจเจริญ    6. มีที่ จ.นครพนม 
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 เม่ือโครงการฯนํากระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของชุมชนไปใช ปรากฏวาเปนผลให

ชาวบานคิดเอง วางแผนเอง ทําเอง รวมรับผิดชอบเอง รวมรับประโยชนเอง และรวมประเมินผลเอง เรา

พบวาใน 5 จังหวัดที่โครงการฯจัดใหมีเวทีชาวบาน เราทํางานงายขึ้นมาก พอมีกลุม ชาวบานก็มาบอก

เราวาหัวอาหารสุกร หัวอาหารเปด-ไก ราคาแพง อยากรูวาจะผสมเองไดหรือไม พวกเราก็วิ่งไปหาปศุ

สัตว ไปหาวิทยาลัยเกษตร และสถาบันราชมงคล ที่มีทางดานสัตวบาล เราพบวาการผสมอาหารสัตวเอง

ก็ไมไดเปนเรื่องยุงยาก เพราะอาหารสัตวก็มีกลุมตางเหมือนอาหารคน กลุมแรกก็คือ พลังงาน ไดแก รํา 

ปลายขาว กลุมที่ 2 คือ อาหารท่ีจะใหเนื้อ คือโปรตีน ไดแก ปลาปน กับกากถ่ัวเหลือง กลุมที่ 3 

เก่ียวกับเรื่องไขมัน ก็คือ ไขมันสัตวกับไขมันพืช กลุมที่จะใหเก่ียวกับแรธาตุ ก็คือพวก Premix และไล

ซีน ซึ่งมีอยูไมก่ีอยาง เราเอาสูตรอาหารมาจากหนวยวิชาการ ไปใชตอดูวาสุกรใหญ สุกรเล็ก สุกรขุน 

สุกรแม จะใชอยางไร ลูกไกจะใชสูตรอาหารอะไร แมไกสาวจะใชสูตรอาหารอะไร หลังจากนั้นเกษตรกร

ก็จะไปตอยอดเอง 

 ตัวอยางเชน ที่อํานาจเจริญ เกษตรกรไปติดตอกับรานขายอาหารสัตวที่วารินชําราบ  ที่

มุกดาหารมีฟารมสุกรขุน ขนาด 3,000 ตัว ซึ่งเขาซื้อวัสดุตาง ๆ เหลานั้นมาจากกรุงเทพฯ เกษตรกรก็

ไปขอสั่งรวมดวย ที่กาฬสินธุมีโรงงานน้ํามันถ่ัวเหลืองอยูที่กมลาไสย เกษตรกรก็ไปขอซื้อกากถ่ัวเหลือง 

จะเห็นวาเกษตรกรขวนขวายหาทางออกของเขาเอง การผสมอาหารสัตวกลายเปนเรื่องงาย เขาสามารถ

ลดคาอาหารสัตวลงเหลือเพียงกิโลกรัมละ 23 บาท จากที่เคยซื้อในราคากิโลกรัมละ 30 บาท 

 ตัวอยางที่ 2 เปนกรณีที่เกษตรกรเลี้ยงปลาประสบปญหาวาปลาตัวเล็กเกินไปหรือใหญเกินไป 

ขายไมไดราคา เพราะพฤติกรรมการบริโภคของคนอีสาน ถาเปนปลาดุกจะชอบบริโภคขนาด 8-9 ตัว

ตอ 1 กิโลกรัม ถาเปนปลาตะเพียนจะนิยมบริโภคขนาด 4-6 ตัวตอกิโลกรัม หากขนาดเล็กหรือใหญ

กวานี้ราคาจะตกมาก เกษตรกรอยากจะเพิ่มมูลคาปลาผิดขนาดเหลานี้โดยการแปรรูป ก็มาถามวา ปลา

เล็กจะเอามาทําน้ําปลา ทําปลาราไดหรือไม และปลาใหญจะนํามาทํากุนเชียงปลา ไสกรอกอีสานปลา ได

หรือไม พวกเราก็ไปหาวาวิชาการอยางนี้จะมีที่ไหน พบวาที่กองวิศวกรรมประมง มีชุดวิทยากรดาน

โภชนาการ เปนสตรี 5-6 คน สามารถลงไปสอนถึงพ้ืนที่ไดดวย สถาบันราชมงคลมีคณะท่ีเก่ียวกับ

เทคโนโลยีทางอาหาร สามารถสอนใหได สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรที่พังโคน สกลนคร มีชุด

วิทยากรพรอมที่จะใหการอบรมได พวกเราก็พาเกษตรกรไปอบรมตามแหลงบริการวิชาการเหลานั้น 

 เกษตรกรอีกกลุมหนึ่ง อยากจะทําปุยเอง เคยไดยินวาการใชปุยจุลินทรีย ปุยน้ํา แลวประหยัด

คาใชจาย ก็มาถามวา  เปนไปไดหรือไมที่เขาจะทําอง เขาอยากเรียนรู พวกเราก็ไปแสวงหาแหลงวิชาการ 

พบวากลุมศรีษะอโศก ทํากันมาเปน 10 ปแลว กลุมอินแปงก็ทํากันมานาน เราก็พาเกษตรกรไปอบรม

ตามสถานที่เหลานั้น 

 ในการทําแผนรวมกับเกษตรกร กลุมเกษตรกรในโครงการฯ จะมีแผนระยะสั้น 1 ป ระยะปาน

กลาง 2 ป ระยะยาว 3 ป การนํากระบวนการดังกลาวมาใช ตอนนี้พวกเรารูสึกวาเขาจะตอยอดกันไป

เรื่อย ๆ จะเห็นไดวา ถาเราเปดเวทีใหเกษตรกรและใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม เราจะมีงานทํา

ไมมีที่สิ้นสุด 
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3. บทสรุป 

 ประสบการณในการดําเนินงานโครงการฯที่ไดกลาวขางตน ไดใหบทเรียนที่มีคุณคาซึ่งนาจะ

เปนประโยชนแกการดําเนินงานของหนวยงานอ่ืน ๆ ดวย ทั้งในแงของกระบวนการถายทอดเทคโนโลยี 

โดยเฉพาะวิทยากรจากสวนราชการ ซึ่งมักจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและมองแคบ ที่ควรจะตองปรับ

แนวคิดและการมองของตนใหกวางขึ้น ใหเขาใจบริบทของเกษตรกร และมองถึงองครวมไมใชแตเพียง

สาขาของตนแตเพียงดานเดียว  และในแงของการดําเนินการของเกษตรกร เราพบวา ถึงแมเราจะมี

ระบบคัดเลือกเกษตรกรดีเพียงใดก็ตาม การถายทอดเทคโนโลยีดีเพียงใดก็ตาม หากเกษตรกรยังทําการ

ผลิตแบบปจเจกชนอยู  การท่ีจะประสบความสําเร็จเปนไปไดยาก  ตอเม่ือไดเปลี่ยนกระบวนทรรศน

และแนวทางการทํางาน มาเนนกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของชุมชนและการสรางเครือขาย

เขมแข็ง จึงไดประสบผลสําเร็จในระดับที่นาพอใจ ซึ่งนอกจากจะสามารถรักษาเกษตรกรรายดี ๆ ไวให

อยูไดแลว ยังสามารถขยายวงไปฟนฟูเกษตรกรรายอื่นๆ ไดอีกดวย  

 ขอคิดสุดทายที่ใครขอฝากไวเปนบทสรุปก็คือวา เมื่อเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับที่ 1 เม่ือป 2504  เพลงท่ีเปนที่นิยมซึ่งสะทอนแนวความคิดในกระบวนการดําเนินงาน ก็

คือ เพลงผูใหญลี ซึ่งมีเนื้อรองตอนตนวา ….. พ.ศ. 2504 ผูใหญลีตีกลองประชุม ชาวบานตางมาชุมนุม 

มาประชุมที่บานผูใหญลี ตอไปนี้ผูใหญลีจะขอกลาว ถึงเรื่องราวท่ีไปประชุมมา “ทางการเขาสั่งมา

วา”…… เนื้อเพลงบงชัดเจนวาแนวทางการพัฒนาถูกกําหนดมาจากเบื้องบน จากทางราชการ แตปจจุบัน

นี้เรามาถึงชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9 แลว ถึงยุคที่ตองใหชุมชนเปนศูนยกลาง เรา

จึงควรตองเปลี่ยนแนวคิดดวย ตอไปคงจะไมใช  “ทางการเขาสั่งมาวา”  แตจะเปลี่ยนเปน “ชุมชนเขา

ส่ังมาวา“  ซึ่งถาเราจะสนองตอบ จะมีงานใหเราทํา มีประเด็นใหเราศึกษาคนความากมาย และส่ิงท่ีเรา

ทําก็จะสงผลไปถึงชุมชน ไปถึงชาวบาน ทําใหเขามีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น สมตามเจตนารมยที่เราไดตั้ง

ไว และเราเองก็จะมีความสุข มีความภูมิใจกับงานที่เราทําดวย 
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