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เติมความรู้...................................................
วินัย  เมฆด�า

และจากผลการวจิยัชดุโครงการวจิยั
การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าทีเ่ป็นธรรม ของสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ชี้
ให้เห็นแนวทางการพัฒนาอาชีพเกษตรที่
ยัง่ยนื โดยยดึตวัแบบธรุกิจทีใ่ห้ความส�าคญั
กับด�าเนินการบนหลักการการพึ่งพาและ
ร่วมมือกัน การท�างานอย่างมีแบบแผน
เพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วม มีการบริหาร
จดัการโซ่อปุทานในธุรกจิ ด�าเนินธุรกจิภาย
ใต้กลไกตลาดเพื่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจ
และสังคม และ ไม่เป็นองค์กรรบัเงนิทนุเพือ่
แทรกแซงกลไกตลาดทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการ
ค้าทีเ่ป็นธรรม ซึง่คณุสมบัติดังกล่าวบ่งชีถึ้ง
บรบิทของการเป็นธรุกจิฐานสงัคม (Social 
Economy Enterprises: SEE) 

มุมมองในการส่งเสริมเกษตรกร

ให้เป็นมืออาชีพ
ภารกจิในการจัดทีด่นิและทีอ่ยูอ่าศัยให้เกษตรกร คุ้มครองทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม  ฟ��นฟู

สภาพแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาความรู้และขีดความสามารถเกษตรกร นับว่าเป็น

บทบาทหน้าที่ที่ส�าคัญของส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่ง

ปัจจุบัน ส.ป.ก. จัดที่ดินให้กับเกษตรกรไปแล้วกว่า 2.7 ล้านราย เนื้อที่กว่า 37 ล้าน

ไร่ เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท�ากินส่วนใหญ่ยังใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่เต็ม

ประสิทธิภาพ ขาดความมั่นใจในอาชีพเกษตร ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้ที่ได้

รับจัดสรรที่ดินท�ากินส่วนใหญ่ยังขาดการจัดการอย่างเป็นระบบและไม่รู้เท่าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง ท�าให้ไม่สามารถปรับตัวอย่างทันเหตุการณ์

เวทีถอดบทเรียน Smart Officers ณ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

�������� 25.indd   54 9/10/57 BE   7:14 PM



ฅนสหกรณ� 55

ในการด�าเนินงานวิจัยดังกล่าวยัง
พบช่องว่างในการพัฒนาระหว่างนโยบาย
และแนวปฏิบัติ ที่ส�าคัญคือ การขาดกา
รบูรณาความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ
ท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมอาชีพและการ
ยกระดับของเกษตรกร และเพื่อสนับสนุน
การพัฒนา  Smart  Officers  ในที่นี้คือ
เจ้าหน้าทีร่ฐัน�าไปใช้ในการส่งเสรมิการรวม
กลุม่และสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเพ่ือ
เป็นกลไกในการแก้ปัญหาการประกอบ
อาชีพและการด�าเนินชีวิตเกษตรกรที่เป็น
เป้าหมายอย่างมีความสุข  

ส.ป.ก. จงึร่วมกบั สถาบนัวิชาการด้าน
สหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พฒันา
ระบบส่งเสริมเรียนรู้ ยกระดบัสมรรถนะการ
แข่งขัน โดยการใช้กลไกธุรกิจฐานสังคมใน
การลดช่องว่างเชงินโยบายและการปฏิบัตสิู่
การบรรลเุป้าหมายการพฒันาอาชีพเกษตรกร
ในเขตปฏิรูปที่ดินแก่เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เพื่อ
สร้างผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริม
เกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถยก
ระดับขีดความสามารถของเกษตรกรใน
การประกอบอาชพีทีก่่อให้เกดิสมดลุในการ

ด�าเนนิชวีติ มีความสามารถด้านการจดัการ
เชิงกลยทุธ์ในสถาบนัเกษตรกร สามารถส่ง
เสรมิการสร้างมลูค่าเพิม่สินค้าเกษตร สร้าง
ต้นแบบการจดัการธรุกจิฐานสงัคมในพืน้ที่
เขตปฏิรูปที่ดิน

การศึกษาเรียนรู้เครือข่ายตัวแบบ
ธุรกิจทางเลือก เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม

แหล่งที่มา: ชุดโครงการวิจัย การขับเคลื่อนและพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาด้านสหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การสร้างผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในการส่ง
เสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และ
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 คณะเจ้าหน้าที่ 
ส.ป.ก. ได้เข้าศกึษาดงูาน สหกรณ์การเกษตร
เขาคิชฌกูฏ จ�ากัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ต้นแบบ
ทีมุ่ง่เน้นการบรหิารจดัการอย่างเป็นระบบ
เพื่อสมาชิกทุกคน มีการด�าเนินงานที่ยึด
ตัวแบบธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรมาใช้
ในการจัดการ โดยมีประธานสหกรณ์การ
เกษตรเขาคชิฌกฏู จ�ากดั ให้การต้อนรับและ
ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้มีชีวิตกลุ่มชาวสวน
ผลไม้คุณภาพ อ�าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี หรือ “คิชฌกูฏโมเดล” ซึ่งเป็นผล
งานจากโครงการวิจยัเครือข่ายคณุค่าผลไม้
คุณภาพ เริ่มด�าเนินการเมื่อ ปี 2551 โดย
มีทุนเดิมเป็นกลุ่มผู้ปลูกผลไม้คุณภาพของ
พ่อวิชัย ประกอบทรัพย์และชุดความรู้การ
จัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ มาใช้ใน
การพัฒนาระบบธรุกจิอย่างมีแบบแผนภาย
ใต้ค�าแนะน�าของ คุณศศิธร วิเศษ ผู้อ�านวย
การกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นนักวิจัยในพื้นที่ โดย
มีคุณวิชัย ประกอบทรัพย์ ให้การต้อนรับ
และน�าเยี่ยมชมกิจกรรม

ทีม Smart Officers ศึกษ�าดูง�านสหกรณ์ก�ารเกษตรเข�าคิชฌกูฎ จ�ากัด
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คุณศศิธร ได้เล่าให้คณะ
เจ้าหน้าที่ส.ป.ก. ว่า ปัญหาอย่าง
หนึง่ทีเ่จ้าหน้าทีร่ฐัทกุท่านประสบ
คือ การต้องท�างานตามแผนตาม
นโยบายให้ได้จ�านวนเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ ซึ่งการท�างาน
ในรูปแบบน้ีจะเน้นแต่เพียงเป้า
หมายและตัวชี้วัดเป็นส�าคัญ การ
พัฒนาเกษตรกรให้ยั่งยืนอย่างมี
ประสิทธิภาพจะไม่เกิดข้ึนอย่าง
แท้จริง กลยุทธ์การท�างานพัฒนา
ที่ตนได้ท�าอยู่ในปัจจุบัน คือ การ
เริ่มจากตนเองก่อน เมื่อตนเองรู้ก็
จะสามารถถ่ายทอดได้และสร้าง
จิตส�านึกให้กับตนเองให้รักและ
เข้าใจในงาน หลักการทรงงาน 
23 ประการของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวคือหลักคิดที่ดีมาก 
ในการน�ามาประพฤติปฏิบัติงาน
ให้มคีวามสขุ หากเกดิความท้อแท้
มองปัญหาแก้ปัญหาในการท�างาน
ไม่ได้ ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านกลับไป
มองที่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ของงานท่ีได้ตัง้ไว้ ภายใต้วสิยัทศัน์
และภารกิจขององค์กร พยายาม
อย่ายึดติดกับตัวชี้วัดตามแผนจน
มากเกนิไป เพราะว่าตวัชี้วดัจรงิๆ
ของเจ้าหน้าที่ คือ ความพึงพอใจ
ของเกษตรกร

การเข้าไปส่งเสรมิหรอืพฒันา
เกษตรกรนั้นจะท�าได้ผลดีหรือไม ่
ขึน้อยูก่บัเจ้าหน้าทีว่่าท่านรับรู้ความ
ต้องการทีแ่ท้จรงิของเกษตรกรมาก
แค่ไหน ส�าหรับวิธีการที่จะท�าให้
เข้าถงึความต้องการของเกษตรกร
คอื การเปิดเวทใีห้เกษตรกรได้เล่า
เรือ่งราว ส่ิงทีเ่ขาประสบในการท�า
อาชพีเกษตรของเขา เจ้าหน้าทีจ่ะ

ทีด่ต่ีออาชพีของเขาก่อน ให้มคีวาม
รักในอาชีพ การส่งเสริมที่แท้จริง
คือการให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิง
ประจักษ์แก่เกษตรกร ในส่วนของ
ศนูย์แลกเปลีย่นเรยีนรูช้าวสวนผล
ไม้คณุภาพ ได้ก่อต้ังมาตัง้แต่ 2550 
เป็นการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตภาย
ใต้ คชิฌกฏูโมเดล ตามแนวทางของ
สหกรณ์ เบื้องต้นศูนย์ฯนี้เกิดจาก 
โครงการวิจัยฯ แล้วขยายผลโดย
เกษตรกรทีอ่ยูใ่นศูนย์ไปยงัเกษตรกร
รายอืน่ๆในพืน้ที ่จนเกดิเป็นเครอื
ข่าย  “คิชฌกูฏโมเดล”  เป็นการ
ใช้กระบวนการพัฒนาสหกรณ์ไป
สู่ความยั่งยืนตามหลักการที่แท้
จริงของสหกรณ์ เป็นโมเดลท่ีใช้
ในการผลิตคนให้เข้มแข็ง เริ่มจาก
การเปิดเวทใีห้เขาได้แสดงความคดิ
เหน็และมส่ีวนร่วมแล้วนกัส่งเสริม
กท็�าหน้าทีถ่อดบทเรยีน เมือ่ได้ข้อ
สรปุว่าเกษตรกรขาดด้านใดกช่็วย
เสรมิในด้านน้ันให้ หากขาดในส่วน
ของกระบวนการผลิตก็จัดการฝึก
อบรม เชิญนักวิชาการมาให้องค์
ความรู้หรือการพาไปศึกษาดูงาน
แล้วกลบัมาถอดบทเรยีน หากขาด
ในส่วนของการบรหิารจดัการกน็�า
หลักการของสหกรณ์เข้ามาช่วย 
ซึง่จะน�าไปสูก่ารรวมกลุม่และการ
สร้างเครือข่ายให้ประสบความ
ส�าเร็จต่อไป

สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดู
งานในครัง้นี้พวกเราจะได้ น�ามาส
รปุบทเรยีน เพือ่วางกรอบแนวทาง
ด้านส่งเสริมเกษตรกร ในความ
รับผิดชอบของ ส.ป.ก.ต่อไป โดย
งานท้าทายที่ส�าคัญ ต้องเริ่มปรับ
ทศันคตทิีมี่ต่ออาชพีให้ได้เสยีก่อน

ต้องเป็นผู้ถอดบทเรียนให้ได้ข้อสรปุของการ
ที่จะไปส่งเสริม

 นายวิชัย ประกอบทรัพย์ ประธาน

กลุ่ม ได้เล่าว่า ตนภูมิใจและรักในอาชีพ
เกษตร เชื่อว่าการส่งเสริมเกษตรกรให้เกิด
การพฒันาได้นัน้ต้องมองหรอืเปลีย่นทศันคติ

ทีม Smart Officers ร่วมถอดบทเรียนความรู้ที่ได้รับจากการดูงาน
เพื่อไปปรับใช้กับการท�างานจริง

คณะดูงานถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกัน

Smart Officers ร่วมเรียนรู้กับพ่อวิชัยในห้องเรียนธรรมชาติ

คุณศศิธร คุณสุรางค์ และพ่อวิชัย ได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีม Smart Officers

.................................................................................
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