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เ ล� า สู� กั น ฟ� ง จ า ก ง า น วิ จั ย
วินัย เมฆดำ  และรวมจิตร นกเขา

สจล.โมเดล
กับการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ก�รนำ�ง�นวิจัยไปพัฒน�หลักสูตรก�รเรียนรู้ตลอดชีวิตของเกษตรกรรุ่นใหม่

เกริน่นำ  : สจล.โมเดล เปนผลงานสรางสรรคท่ีแสดงใหเหน็การทำ งานรวมกนัระหวางภาครฐั ภาควชิาการ
และภาคชุมชนโดยนำ เอาชุดความรูจากงานวิจัยไปใชประโยชน ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูตลอดชีวิตและ
การนำ ไปตอยอดพฒันาผลงานสรางสรรคของเกษตรกรรุนใหมภายใตการนำ ของสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และรูจักกันในนามของ สจล.โมเดล

ผศ.ดร.รว่มจติร นกเขาและคณะ
อาจารย์จาก สจล. ได้ศึกษาวิจัยเชิง
พัฒนาในการสร้างคน สร้างอาชีพ สร้าง
ตลาดและเครอืขา่ย “สจล.ชมุพรโมเดล : 
สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่” โดย
การสนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความ
รู้ผลงานวิจัย “ธุรกิจฐานสังคม” จาก
สถาบันวชิาการดา้นสหกรณ ์มหาวิทยาลยั
เกษตรศาสตรเ์พือ่เป็นเครือ่งมอืในการใช้
แก้ปัญหาเศรษฐกิจ-สังคม บนหลักการ
พึ่งพาและร่วมมือกันสู่ ระบบการค้าที่
เป็นธรรม : Farmer shop  กิจกรรม
ดำาเนินงานใน 3 ส่วน 

 งานสรา้งคน การสรา้งเกษตรกร
รุน่ใหมท่ีส่ามารถวเิคราะหท์างเลือกในการ
ผลิตทางการเกษตร การจัดการผลผลิต
ตลอดหว่งโซอ่ปุทานและเชือ่มโยงชมุชน
เครอืขา่ยความรว่มมอื ผ่านหลักสูตรการ
พัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ และ
หลกัสตูรการพฒันาผูน้ำาเกษตรกรรุน่ใหม ่

o เกดิตน้แบบการเรยีนการสอน
แบบฐานอาชีพเกษตรกรรม ในระดับ
ปรญิญา โดยเนน้กระบวนการคดิ วเิคราะห ์
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และการสรา้งทางเลอืกเพือ่การตดัสนิใจ
สง่ผลตอ่เนือ่งให้ผูเ้รยีนทีส่ำาเรจ็การศึกษา
มีพัฒนาการท่ีดีข้ึน สามารถเข้าสู่อาชีพ
เกษตรกรรมอย่างมั่นใจมีรายได้ไม่น้อย
กว่าเงินเดือนระดับปริญญาตรี 

o เกดิตน้แบบบูรณาการการพัฒนา
รว่มกนัระหวา่ง สจล.ชมุพร หนว่ยงานใน
สงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณร์ะดบั
จังหวัด มีกลุ่มชุมชนเกษตรกรรมใหม่ใน
เขตปฏิรูปที่ดิน

o เกดิตน้แบบการสง่เสรมิอาชพี
เกษตรกรรมอย่างมีส่วนร่วม ยกระดับ
ความสามารถในการจดัการอาชพีตนเอง
ของเกษตรกรที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

 
การขยายผลสู่หลักสูตรใหม่

o หลักสูตรการพัฒนาผู้นำาการ
เปล่ียนแปลงภาคการเกษตรกรรม โดย
การเปดิฝกึอบรมชว่งวนัหยดุเสาร-์อาทติย ์
เพื่อสร้างโอกาสให้คนที่ยังทำางานอยู่ใน

ภาคเอกชนหรือภาครัฐที่ต้องการปรับ
เปลี่ยนเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม 

o หลักสูตรการพัฒนาผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่
การพฒันาทีย่ัง่ยนื (Smart officer) เปน็
หลักสูตรท่ีมุ่งเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่รัฐ 
ใหเ้ปน็นกัสง่เสรมิและพฒันาทีม่ขีดีความ
สามารถในทกัษะ 3 มติิ ได้แก่ ทศันคติ วิธี
คดิ และความรู ้ในการจดัการภารกิจสูเ่ปา้
หมายอยา่งเปน็องคร์วม ทีส่อดคล้องกบั
บรบิททีห่ลากหลาย ในป ี2558 หลกัสตูร
นี้ยังได้รับเป็นผลงานวิจัยเด่นจาก สกว.

o หลักสูตรธรรมเกษตรและ
หลักสูตรชาวนามืออาชีพ

 การสร้างอาชีพ  จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการโครงการสร้างและพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่ สจล. ชุมพร  เพื่อเป็น
พืน้ทีฝ่กึอบรมทดลองอาชพีผา่น Project 
– Based Learning (PBL) ปัจจุบันได้
ยกระดับเป็น สถาบันพัฒนานวัตกรรม
การเกษตรพระจอมเกล้า ดำาเนินการใน 
พื้นที่ดำาเนินการ กว่า 80 ไร่ ใน สจล. 
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ชุมพร ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ
จริง จนเกิดต้นแบบฐานเกษตรอินทรีย์ 
การผลติพชืผกัปลอดภยั การปุย๋อนิทรยี ์ 
การผลิตพันธุ์พืช พันธุ์ข้าวไร่และข้าวไร่
อินทรีย์เพื่อบริโภค 

 การสรา้งตลาดและเครอืขา่ย  
บริหารจัดการผลผลิตบนแนวคิดการค้า
ที่เป็นธรรม เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้
แก่ทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้จัดจำาหน่าย ผู้
บรโิภค โดยผูผ้ลติไดผ้ลติสนิคา้ทีม่คีณุภาพ 
ตลอดจนผูบ้รโิภคไดร้บัสนิคา้ทีม่คีณุภาพ
และราคาที่เหมาะสม จนเกิดต้นแบบ

ผลผลิตของเกษตรกรรุ่นใหม่นำ�ไปจำ�หน�่ยในตล�ดชุมชนร่วมใจ

ท่�นพลเอกสุรยุทธ์  จุล�นนท์ให้เกียรติเป็นประธ�นเปิดร้�น 
Farmer Shop by KMITL ณ สน�มบินชุมพร

o เกิดต้นแบบผู้นำาเกษตรกรรุ่น
ใหม่เชิงพื้นที่

o เกิดแบรนด์สินค้าที่มีคุณภาพ
สนิคา้ /มมีาตรฐานสนิคา้ /มเีครือ่งหมาย
รบัรอง (Organic Leader Farm, Quality 
Product NF – FARM) 

o เครือข่ายสินค้าชุมชนในพื้นที่
ในหลายจังหวัด

o เกิดต้นแบบตลาดชุมชุนรว่มใจ 
สจล ชมุพร ดำาเนนิการโดย กลุม่เกษตรกร
รุ่นใหม่ ชุมชุน และเครือข่ายเกษตรกร

o เกดิรา้นคา้ Farmer shop  ใน
พืน้ทีส่นามบนิชมุพรและตลาดเกษตรกร
ชุมพร

o เกดิรา้นคา้ Farmer shop  ใน
พื้นที่ สจล.กรุงเทพ

ในระหว่างการสง่เสรมิและพฒันา 
สจล.ชุมพรโมเดล ได้เกิดผลผลิตที่เป็น
ส่ิงใหม่หรือที่เรียกว่า นวัตกรรม ด้วย
เพราะสถานการณ์ที่เปลี่ยนเเปลงทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
การก้าวเท่าทันความเปลี่ยนเเปลงนั้น
เกษตรกรตอ้งปรบัตวัและเรยีนรูใ้นส่ิงใหม่ๆ  
พร้อมการแสวงหาวิธีการที่จะทำาให้เกิด
การเปลีย่นแปลงทีเ่หมาะสมในตวัเองทัง้
ดา้นทศันคต ิความรูแ้ละทักษะปฏบิตัจิรงิ 
จนเกิดความเชื่อมั่นและความรู้สึกมั่นใจ 
คือการ “พึ่งตนเอง”  ผลงานการศึกษา
วจิยัจะเปน็ฐานของความสำาเรจ็และการ
พัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีเหตุผล
และท่ีสำาคญัสามารถทำาซ้ำาไดอ้ยา่งมัน่ใจ
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