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บทคัดย่อ
บทควำมนีใ้ ช้วิธีกำรวิจยั เชิงปฏิบตั ิกำรแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research) ในกำรถอดนวัตกรรมสังคมที่เกิดขึน้ จำก
กำรดำเนินโครงกำรเพื่อพัฒนำอำชีพคูข่ นำนกำรเกษตรฐำนรำกครบวงจร จังหวัดเชียงรำย ที่มีวตั ถุประสงค์หลักคือเพื่อพัฒนำอำชีพ
คูข่ นำนกำรเกษตรให้กบั เกษตรกรกลุม่ เป้ำหมำยจำนวน 50 คนใน 4 อำเภอคือขุนตำล เชียงของ พญำเม็งรำย และเมืองเชียงรำย

**โครงกำรเกษตรคูข
่ นำน จังหวัดเชียงรำย ได้รบั กำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ ประจำปี
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จำกกำรกำรถอดบทเรียนร่วมกับเกษตรกร พบว่ำเกษตรกรทัง้ หมดได้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงกำรที่ตงั้ ไว้และได้ผลลัพธ์เกินควำม
คำดหมำยของเกษตรกร คือมีควำมภำคภูมิใจ เข้ำใจในคุณค่ำและมูลค่ำพืชผลเกษตรของตนเอง สำมำรถคัดสรรผลิตผลกำรเกษตร
ที่มีสรรพคุณที่ดีมำใช้เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปกำรเกษตร “สบูก่ วนเย็นธรรมชำติ” และจัดจำหน่ำยผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ได้เอง
ในกำรถอดนวัตกรรมสังคมร่วมกับคณะทำงำนขับเคลื่อนโครงกำรฯ พบว่ำควำมสำเร็จของโครงกำรฯ เกิดขึน้ จำกนวัตกรรมบริหำร
องค์กำรตำมกรอบของ Painter (2018) ซึ่งมีองค์ประกอบของ 3 นวัตกรรมย่อย ได้แก่ (1) นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู ค้ รบวงจรแบบ
สะท้อนกลับ (2) นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรฯ แบบ Quintuple Helix หรือภำคี 5 ประสำน (3) นวัตกรรมคูค่ ิดคูข่ นำน
คาสาคัญ: นวัตกรรมสังคม, เกษตรกร, เกษตรคูข่ นำน, ควำมด้อยอำนำจของเกษตรกร
Abstract
This article employs participatory action research in conceptualizing the social innovation extracted from the
implementation of the Comprehensive Agro-localisation Product Development, Chiang Rai (CAPD). The project’s main
objective is to equip 50 targeted farmers in 4 districts of Khuntan, Chiang Khong, Phayamengrai and Muang Chiang Rai
with necessary skills to formulate parallel occupation to farming.
With the participatory reflection process with farmers, it is found that all objectives of the project are met. Farmers
indicate that the outcomes of the project are beyond their expectations. Farmers state that they have enhanced the social
and economic values of their produce. More importantly, they are able to select the agricultural produce with scientific
quality to be used as ingredients of “Natural Cold Process Soap”. Ultimately, farmers can select appropriate channels of
marketing their natural cold process soap.
According to 4 types of social innovation categorization by Painter (2018), the participatory reflection workshop with
CAPD working group committees reveals that the success of the project stems mainly from the organizational social
innovation. Specifically, the success are a result of 3 key organizational social innovations namely (1) Comprehensive and
reflexive learning organization innovation (2) The quintuple helix management innovation namely private, public,
educational institutions, civil society, and farmers group (3) Supportive thinking innovation providing a platform of
sharing and inquiry of knowledge for farmers.
Keywords: Social innovation, Farmers, Alternative farmers, Disadvantage farmers

บทนา
ภำคเกษตรเป็ นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจและสังคมไทยมำช้ำ
นำน ทัง้ เป็ นแหล่งอำหำร แหล่งรำยได้ของประเทศ นอกจำก
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ ภำคเกษตรยังเป็ นพืน้ ที่แห่งกำรสร้ำง
คุณค่ำในเชิงสังคมและวัฒนธรรม แม้ว่ำในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำ
ก ำ ร พั ฒ น ำ ส มั ย ใ ห ม่ มุ่ ง เ น้ น ก ำ ร พั ฒ น ำ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ภำคอุตสำหกรรมหรือบริกำรเพิ่มมำกขึน้ แต่ภำคเกษตรของไทย
ณ ปี 2563 ก็ ยังคงรำยได้ประมำณร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชำชำติและเป็ นแหล่งจ้ำงงำนแรงงำนมำกประมำณ

10.5 ล้ำนคน หรือร้อยละ 28 ของจำนวนประชำกรวัยแรงงำน
ทัง้ หมด 37.6 ล้ำนคน (National Statistical Office, 2021)
ภำคเกษตรของไทยมีควำมสำคัญ แต่เกษตรกรกลับต้องเผชิญ
กับปั ญหำควำมด้อยโอกำสในหลำกหลำยมิติ เช่น ปั ญหำเรื่อง
ของกำรแย่งชิงทรัพยำกรทัง้ นำ้ และที่ดิน กำรขำดแคลนเงินทุน
ในกำรทำเกษตร หนีส้ ินภำคเกษตร กำรขำดอำนำจต่อรองหรือ
อ ำนำจในกำรก ำหนดรำคำ ระบบวิ ถี กำรผลิ ต แบบทุนนิ ยม
กำรเข้ำถึงสำธำรณูปโภคที่เอือ้ อำนวยต่อกำรผลิตและกำรจัด
จำหน่ำย บทควำมนี ้ ใช้ระเบียบวิธีกำรวิจยั เชิงปฏิบตั ิกำรแบบมี
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ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Action Research) ในกำรวิ เ ครำะห์
โครงกำรพัฒนำอำชี พคู่ขนำนกำรเกษตรฐำนรำกครบวงจร
จังหวัดเชียงรำย หรือโครงกำรเกษตรคูข่ นำน เพื่อถอดนวัตกรรม
ทำงสังคมในกำรแก้ปัญหำเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ
กำรใช้เครื่ องมื อกำรวิ จัยเชิ งคุณภำพโดยกำรสัม ภำษณ์กึ่ ง
โครงสร้ำงในกำรรวบรวมปั ญหำของเกษตรกรในพืน้ ที่เป้ำหมำย
พบว่ำเกษตรกรมีปัญหำหรือควำมด้อยโอกำสใน 5 มิติ ได้แก่
มิติทำงด้ำนควำมรู ้ กำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำหรับในกำรทำเกษตร
โดยเฉพำะนำ้ และภัยแล้ง มิติเรื่องอำนำจกำรต่อรอง ปั ญหำ
รำยได้ และผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 (รู ป
ที่ 1) ซึง่ ทัง้ ใน 4 อำเภอเป้ำหมำย ขุนตำล เชียงของ พญำเม็งรำย
และอำเภอเมืองเชี ยงรำย ระบุว่ำปั ญหำภัยแล้งและกำรขำด
อำนำจต่อรองในกำรขำยผลิตผลกำรเกษตรเป็ นปั ญหำร่วมที่
เกษตรกรให้ควำมสำคัญในอันดับแรก โดยปั ญหำควำมด้อย
โอกำสด้ำนรำยได้ กำรศึกษำ หรือผลกระทบจำกโควิด-19 เป็ น
ปั ญหำที่เกษตรกรให้ควำมสำคัญรอง ๆ ลงไป

รู ปที่ 1 สภำพปั ญหำและมิติควำมด้อยโอกำสของเกษตรกร
ใน 4 อำเภอ
โครงกำรฯ ได้ใช้ขอ้ มูลจำกกำรสำรวจปั ญหำเกษตรกรเพื่อนำมำ
แลกเปลี่ยนกับคณะทำงำนขับเคลื่อนโครงกำรฯ 5 ประสำนให้มี
ควำมเข้ำ ใจร่ ว ม และตั้ง เป้ ำ หมำยร่ ว มในกำรขั บ เคลื่ อ น
โครงกำรฯ ที่ สร้ำงอำชี พคู่ขนำนกำรเกษตรฯ และจัดท ำร่ำง
หลั ก สู ต รอบรมและกำรเรี ย นรู ้เ พื่ อ พั ฒ นำอำชี พ คู่ ข นำน
กำรเกษตรครบวงจรที่ มี จุดมุ่งหมำยเพื่ อลดผ่ อนปั ญหำของ
เกษตรกร

บทควำมนี ้ นำเสนอนวัตกรรมสังคม (Social Innovation) ที่เกิด
จำกกำรสังเครำะห์กำรด ำเนิ นโครงกำรพัฒนำอำชี พคู่ขนำน
กำรเกษตรฐำนรำกครบวงจร จั ง หวั ด เชี ย งรำย โดยมี
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงรับผิดชอบและขับเคลื่อนร่วมกับภำคี
เครือข่ำย 5 ประสำน และได้รบั กำรสนับสนุนงบประมำณจำก
กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กสศ.) ให้ดำเนินกำร
ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2563-มีนำคม 2564 กับกลุ่มเกษตรกรที่
ผ่ำนกำรคัดเลือกให้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 50 คน
บทควำมนีแ้ บ่งออกเป็ น 5 ส่วน โดยส่วนที่หนึ่ง เป็ นกำรทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับ “นวัตกรรมสังคม” ซึง่ จะครอบคลุมถึงนิยำม
ตลอดจนรู ปแบบของนวัตกรรมสังคม ส่วนที่สอง เป็ นกำรฉำย
ภำพของโครงกำรพัฒนำอำชีพคู่ขนำนกำรเกษตรฐำนรำกครบ
วงจร จังหวัดเชียงรำย ครอบคลุมหลักกำรสำคัญของโครงกำรฯ
วัตถุประสงค์กำรดำเนินโครงกำรฯ แนวทำงและกลไกในกำร
ขับเคลือ่ น ตลอดจนผลที่คำดหวัง ส่วนที่สำม เป็ นกำรอธิบำยถึง
ผลลัพธ์ในกำรดำเนินโครงกำรฯ ส่วนที่สี่ เป็ นกำรถอดนวัตกรรม
สังคมที่เกิดจำกวิธีกำรวิจยั เชิงปฏิบตั ิกำรอย่ำงมีส่วนร่วม และ
ส่วนสุดท้ำยคือบทสรุป
นวัตกรรมสังคมและการพัฒนา
ค ำว่ ำ “นวัต กรรม” เป็ นค ำที่ คุ้น เคยในสัง คมและมักจะถูก
กล่ ำ วถึ ง ในข้อ ค้น พบหรื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ เ ชิ ง เทคโนโลยี ห รื อ
วิทยำศำสตร์ที่นำมำประยุกต์ใช้ในรู ปแบบต่ำง ๆ ทัง้ กำรพัฒนำ
กำรบริหำรงำนในระดับต่ำง ๆ กำรผลิต และกำรบริโภคซึ่งทำให้
เกิดกำรเปลีย่ นแปลงขนำนใหญ่ ส่งผลทัง้ ในระดับมหภำค ระดับ
สถำบัน และปั จเจกบุค คล แต่ ในช่ วง 20 ปี ที่ ผ่ ำนมำ พบว่ ำ
นวั ต กรรมที่ มั ก จะกล่ ำ วถึ งใ นแง่ ข องเ ทค โนโลยี ถู ก
วิ พำกษ์ วิ จำรณ์อย่ำงหนักเพรำะมองข้ำมแง่ มุมทำงสังคมที่
ส่งผลต่อควำมสำเร็จของกำรพัฒนำ
Neumeier (2012) Pol and Ville (2009) Painter (2018) และ
Bock (2016) คือนักวิชำกำรในโลกตะวันตกที่ชีว้ ่ำนวัตกรรมไม่
ควรจำกัดเฉพำะเจำะจงในอำณำบริเวณของขอบเขตควำมรู ท้ ำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเท่ำนัน้ เพรำะหำกสังคมจะมีกำร
พั ฒ นำ จ ำเป็ นที่ จ ะต้อ งมองเห็ น นวั ต กรรมสัง คมที่ มี ก ำร
ปรับเปลี่ยนแง่มมุ ต่ำง ๆ ด้วยวิธีกำรใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหำสังคม
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ที่เรือ้ รังหรือปั ญหำเดิมที่แก้ไม่ตก และปั ญหำใหม่ ๆ ทำงสังคมที่
มีควำมซับซ้อนมำกยิ่งขึน้
แม้ว่ำยังมีขอ้ ถกเถียงที่ไม่ลงรอยเรื่องของนิยำมนวัตกรรมสังคม
แต่คำนิยำมนวัตกรรมสังคมมีลกั ษณะร่วมบำงประกำร หำก
พิจำรณำจำกตัวอย่ำง 3 นิยำมของ (1) แกรี่ เพนท์เตอร์ ทีไ่ ด้อำ้ ง
คำนิยำมของวำรสำรนวัตกรรม สแตนฟอร์ด (Stanford Social
Innovation Review) ว่ำนวัตกรรมสังคมคือกำรแก้ปัญหำแบบ
ใหม่ต่อปั ญหำสังคมที่มี ประสิทธิ ภำพมำกกว่ำ มีประสิทธิ ผล
มำกกว่ำ ยั่งยืนมำกกว่ำ หรือยุติธรรมมำกกว่ำ (2) European
Policy Advisors อ้ำ งนิ ย ำมนวั ต กรรมสัง คมของ European
Union/The Young Foundation (2010) ว่ ำ คื อ แนวทำงและ
เป้ำหมำยกำรดำเนินกำรเพื่อสังคม หรือ (3) Hubert (2010) ให้
ควำมหมำยของนวัตกรรมสังคมว่ำคื อควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรปั ญหำหรือประเด็นควำมต้องกำรทำงสังคมที่นโยบำย
ปั จจุบันไม่สำมำรถแก้ไขปั ญหำได้ เป็ นกำรเสริมอำนำจกลุ่ม
สังคมหรือปั จเจก อันจะนำไปสูก่ ำรเปลี่ยนควำมสัมพันธ์ของคน
ในสังคม
นิยำมทัง้ 3 ที่ยกมำนี ้ หำกวิเครำะห์แล้วจะเห็นควำมต่ำงในแง่
ของจุ ด เน้น เช่ น เพนท์เ ตอร์เ น้น กำรเปลี่ ย นแปลงของกำร
ดำเนินกำรทีม่ ปี ระสิทธิภำพ ประสิทธิผล ควำมยั่งยืน และควำม
ยุติธรรมที่ดีกว่ำเดิม ในขณะที่ European Policy Advisors เน้น
ไปที่ ก ำรด ำเนิ น กำรใด ๆ ที่ เ ป็ นแนวทำงใหม่ มุ่ ง ต่ อ กำร
ปรั บ เปลี่ ย นสั ง คม แต่ ฮู เ บิ ร ์ต เน้ น ไปที่ ก ำรเปลี่ ย นแปลง
ควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจของคนในสังคม ทัง้ นี ้ แม้จะมีควำมต่ำง
ในรำยละเอียดของนิยำมนวัตกรรมสังคม แต่ก็สำมำรถสรุ ปจุด
ร่วมได้ว่ำ นวัตกรรมสังคม เป็ น (1) กระบวนกำรหรือปฏิบตั ิกำร
ทำงสังคมที่มีจุดมุ่งหมำยเพื่อตอบควำมต้องกำรในสังคม ที่ (2)
“ต่ำง” ไปจำกวิธีกำรที่ดำเนินกำรอยู่ (3) มีปฏิสมั พันธ์ของตัว
แสดงต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย และ (4) มีเป้ำหมำยและผลลัพธ์ทำง
สังคม
ในแง่ของรู ปแบบของนวัตกรรมสังคม Painter (2018) ได้แยก
นวัตกรรมสังคมออกเป็ น 4 แบบ คือ
1. นวัตกรรมสังคมการเงิน (Social Finance) เขำมอง
ว่ ำ ระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรกำรเงิ น เป็ นเงื่ อ นไขส ำคัญ ต่ อ
ควำมสำเร็จในกำรพัฒนำสังคม บ่อยครัง้ พบว่ำระบบกำรเงินที่

เป็ นอยู่ไม่ เอื อ้ ต่ อกำรพัฒนำ จ ำเป็ นต้องมี ระบบกำรบริหำร
จั ด กำรกำรเงิ น รู ป แบบใหม่ เช่ น กรณี ข องธนำคำรกรำมี น
(Grameen Bank) ซึ่งริเริ่มแนวคิดกำรจัดสรรเงิ นกู้แบบไมโคร
เครดิตให้กับคนยำกไร้ ไม่มีหลักคำ้ ประกันเพื่อให้ได้มีโอกำส
กูย้ ืมเงินด้วยวิธีกำรคำ้ ประกันเป็ นกลุ่ม ยิ่งไปกว่ำนัน้ ธนำคำร
กรำมีนยังมีขอ้ ริเริ่มในกำรให้ผหู้ ญิงเป็ นผูก้ ยู้ ืมเงิน เพื่อเป็ นกำร
ส่งเสริมควำมเสมอภำคทำงเพศในสังคมมุสลิมในบังกลำเทศ
ด้วย
2. นวั ตกรรมการปรั บ องค์ ก าร ( Organisational
Innovation) ได้แก่ กำรปรับเปลีย่ นรูปแบบ โครงสร้ำงหรือวิธีกำร
ในกำรบริหำรจัดกำรแบบใหม่ เพื่อบรรลุเป้ำประสงค์ทำงสังคม
หรือปั ญหำสังคมที่แก้ไม่ได้ เช่น ในสหรัฐอเมริกำ ได้มีขอ้ ริเริ่ม
โครงกำรบ้ำนเพื่อสุขภำพ โดยกระทรวงสำธำรณสุขวิเ ครำะห์
แล้วพบว่ำกำรที่ประชำชนที่ยำกไร้มีควำมมั่นคงในที่อยู่อำศัย
จะส่ ง ผลให้ง บประมำณทำงด้ำ นกำรรัก ษำพยำบำลและ
สำธำรณสุขมีประสิทธิ ภำพมำกยิ่งขึน้ กำรปรับเปลี่ยนแนวทำง
ในกำรจัดสรรงบประมำณและกำรบริหำรงำนที่แต่เดิมกระทรวง
สำธำรณสุขต้องใช้เงินไปเฉพำะกำรสำธำรณสุขโดยตรงเท่ำนัน้
ทำให้เกิดผลลัพธ์คือสุขภำพของประชำชนโดยรวมดีขนึ ้ ผ่ำนกำร
ใช้งบประมำณไปเพื่อส่งเสริมควำมมั่นคงในที่อยู่อำศัย ในแง่
ของกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงองค์กำร ยังอำจรวมถึงข้อริเริ่ม
ใหม่ ๆ ของหลำยรัฐ บำลที่ ส่ ง เสริ ม ให้ก ำรด ำเนิ น งำนเพื่ อ
เป้ำหมำยทำงสังคมดึงภำคีส่วนต่ำง ๆ มำทำงำนร่วมกัน หรือ
กำรปรับวิธีกำรหรือกลไกในกำรขับเคลื่อนโครงกำรแบบใหม่ ๆ
แม้กระทั่งกำรกระจำยอำนำจให้หน่วยงำนสำมำรถบริหำรงำน
หรือตัดสินใจได้เพื่ อให้เกิ ดประสิทธิ ภำพในกำรบริหำรงำนที่
ตอบสนองได้ทนั ต่อเหตุกำรณ์
3. วิสาหกิจเพื่อสังคม เป็ นนวัตกรรมหรือแนวทำงในกำร
ดำเนินธุรกิจแนวใหม่ที่มีเป้ำหมำยเพื่อควำมเป็ นธรรมหรือสร้ำง
สังคมที่ดีขึน้ องค์กรพัฒนำเอกชนจำนวนหนึ่งที่เคยต้องพึ่งพำ
เงิ นบริจำคเพื่อดำเนินกำรตำมเป้ำหมำยของตน ผันมำจัดทำ
วิ สำหกิ จ เพื่ อ สังคมเพื่ อ สร้ำงควำมยั่ง ยื น ในแง่ กำรเงิ น ของ
โครงกำรฯ
4. การเคลื่ อนไหวทางสั งคม เน้นกำรสร้ำงขบวนกำร
ทำงสังคมที่ก่อให้เกิ ดทัง้ กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกำร
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ปรับเปลีย่ นสังคมในวงกว้ำง เช่น ขบวนกำรเคลือ่ นไหวกลุม่ แม่ ๆ
ต่ อ ต้ำ นกำรเมำไม่ ขับ ในอเมริ ก ำ ที่ ไม่ เ พี ย งแต่ ปรับ เปลี่ ยน
พฤติกรรมของคนเมำแล้วขับ ยังเป็ นกำรผลักดันที่ส่งผลให้เกิด
กำรเปลีย่ นแปลงในแง่ของกฎหมำยด้วย หรือกรณีของขบวนกำร
เคลื่อนไหวของกลุ่มแม่บำ้ นญี่ ปุ่นที่รณรงค์ให้ใช้สบู่ธรรมชำติ
แบบกวนเย็นที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหำนำ้ เน่ำเสีย
ในทะเลสำบบิวะ ซึ่งในภำยหลังได้กลำยเป็ นกำรรณรงค์เพื่ อ
ปรับ เปลี่ ย นกฎหมำยสิ่ ง แวดล้อ มของญี่ ปุ่ นที่ ห ้ำ มซื ้อ ขำย
แลกเปลี่ ย นสำรช ำระล้ ำ งที่ มี เ คมี ที่ ท ำลำยสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Kosaikanont, 2021)
บทควำมนีจ้ ะใช้กรอบกำรแบ่งรู ปแบบนวัตกรรมสังคม 4 ชนิด
ของเพนเตอร์ในกำรวิเครำะห์โครงกำรพัฒนำอำชีพเกษตรกร
คูข่ นำนฐำนรำกครบวงจร จังหวัดเชียงรำย ซึง่ นวัตกรรมสังคม
ที่จะกล่ำวถึงในบทควำมนี ้ หมำยถึงกระบวนกำรทำงำนผ่ำน
โครงกำรฯ ในกำรผ่อ นคลำยปั ญ หำของเกษตรกรในพื น้ ที่
เป้ำหมำย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอขุนตำล เชียงของ พญำเม็ง
รำย และเมืองเชียงรำย
โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรคู่ขนานฐานรากครบวงจร
จังหวัดเชียงราย
โครงกำรพัฒนำอำชี พ คู่ขนำนกำรเกษตรฐำนรำกครบวงจร
จั ง หวัด เชี ย งรำย หรื อ โครงกำรเกษตรคู่ ข นำน ได้ร ับ กำร
สนับสนุนจำกกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำซึง่ ได้
เปิ ดรั บ ข้ อ เสนอโครงกำรเพื่ อ พั ฒ นำอำชี พ ให้ กั บ กลุ่ ม
ผูด้ อ้ ยโอกำสหรือผูท้ ี่ได้รบั ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ
โรคโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2563
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง โดยสำนักวิชำกำรจัดกำร ได้ยื่นขอ
เสนอโครงกำรฯ ที่พฒ
ั นำขึน้ จำก (1) กำรสังเกตเห็นเกษตรกร
ในพืน้ ที่รอบมหำวิทยำลัยฯ ที่ปลูกสับปะรดได้รบั ผลกระทบ
จำกกำรไม่สำมำรถตัดสับปะรดขำยซึง่ แบ่งออกได้เป็ น 3 ส่วน
หลัก คือ ล้งที่เป็ นนำยหน้ำรับซือ้ สินค้ำเพื่อส่งขำยไปยัง จี น
พ่อค้ำคนกลำงที่เชื่อมต่อและส่งผลผลิตไปยังตลำดไท และ
ขำยให้กับผูร้ บั ซือ้ เพื่อไปขำยปลีก มำตรกำรของรัฐที่ยกเลิก
เที่ยวบิน ปิ ดชำยแดน และจำกัดกำรเดินทำง ทำให้สบั ปะรด

ถูก ปล่อ ยให้เ น่ำ คำต้น โดยไม่เ ก็ บ เกี่ ย ว (2) นัก ศึก ษำได้ร ับ
ผลกระทบเนื่องจำกไม่สำมำรถไปฝึ กงำนตำมแผนกำรเรียนได้
สำนักวิชำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงจึงมีขอ้ ริเริ่มให้
นักศึกษำฝึ กงำนด้วยกำรเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลกระทบจำก
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิ ด-19 ที่ มี ผลต่อเกษตรกร โดยใช้
วิธีกำรสัมภำษณ์กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informant Interview)
ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่เกษตรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่เกษตรอ ำเภอ และ
เกษตรกรในพืน้ ที่ ซึ่งจำกกำรเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำร่ำงข้อเสนอ
โครงกำรฯ ท ำให้ทรำบประเด็ นปั ญหำของเกษตรกร ได้แก่
(1) เกษตรกรมี รู ป แบบกำรผลิ ตที่ พึ่ ง พิ ง ธรรมชำติ จำกกำร
สัมภำษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักและกำรทำกำรสุ่มแบบลูกบอลหิมะ
(Snowball Sampling) ทำให้ทรำบว่ำ 4 อำเภอ ที่ภำยหลังเป็ น
พืน้ ที่เป้ำหมำยเป็ นพืน้ ที่นอกเขตชลประทำนทัง้ หมดและเผชิญ
กับภำวะภัยแล้งมำแล้ว 2 ปี ติดต่อกัน (2) เกษตรกรมีกำรผลิต
กำรเกษตร 2 ระบบ คือ มีทงั้ พืชผลเกษตรในเชิงพำณิชย์และกำร
ทำเกษตรเพื่อกำรบริโภคในครัวเรือนแบบพืชผักสวนครัว (3)
กระบวนกำรผลิตกำรเกษตรเพื่อพำณิชย์ เกษตรกรพึ่งพำเงินทุน
จำกกำรกูย้ ืม แหล่งกูย้ ืมที่สำคัญคือธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตร (4) ผลผลิตกำรเกษตรเพื่อกำรพำณิชย์เกือบ
ทัง้ หมดถูกขำยผ่ำนระบบพ่อค้ำคนกลำง ล้ง หรือสหกรณ์ โดย
เกษตรกรมีอำนำจในกำรต่อรองจำกัดหรือไม่มีเลย ทัง้ ในแง่ของ
กำรก ำหนดรำคำหรื อ ที่ ข ำย (5) เกษตรกรมี ผ ลผลิ ต ทำง
กำรเกษตรที่หลำกหลำย นอกเหนือจำกข้ำวแล้ว ยังมีผลผลิต
อื่น ๆ ที่สำมำรถนำมำแปรรู ปได้ เช่น มะพร้ำวนำ้ หอม สับปะรด
ส้ม (6) เกษตรกรคุ้นเคยกับกำรอบรมให้ควำมรู เ้ กี่ ยวกับกำร
พั ฒ นำอำชี พ และมั ก จะมี โ ครงกำรฯ เข้ำ มำอยู่ เ สมอ แต่
เกษตรกรมักจะประสบปั ญหำหลังจำกกำรอบรม 2 ประกำร คือ
ไม่สำมำรถหำตลำดได้ และผลิตภัณฑ์แปรรู ปกำรเกษตรส่วน
ใหญ่อยูใ่ นรูปอำหำรซึง่ มีอำยุกำรเก็บรักษำสัน้ อีกทัง้ ยังเป็ นกำร
ผลิตที่แข่งกันเองในกลุม่ เกษตรกร
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จำกข้อมูลกำรสำรวจเบือ้ งต้น กลุ่มนักศึกษำฝึ กงำน คณำจำรย์
และกลุ่มประชำสังคมด้ำนสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กลุ่มกู้ดำวเกิ ด 1
และขบวนกำรเคลื่อนไหวสบู่ธรรมชำติเชียงรำย2 จึงได้รวมตัวกัน
เพื่อพัฒนำโครงกำรเกษตรคู่ขนำน โดยมีหลักกำรที่เห็นร่วมกัน
เบื อ้ งต้น คื อ (1) เพื่ อช่ วยเหลือเกษตรกรที่ มี ควำมด้อยโอกำส
ในมิ ติ ต่ำง ๆ และได้ร ับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรค
โควิด-19 (2) ส่งเสริมกำรสร้ำงอำชีพจำกกำรแปรรู ปผลผลิตทำง
กำรเกษตรฐำนรำกของเกษตรกรเป็ นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกกำร
ผลิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สร้ำง
โอกำสให้กับเกษตรกรให้มีรำยได้และมีควำมสำมำรถในกำร
กำหนดรำคำได้ดว้ ยตนเอง มีช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย (4) ต้อง
เป็ นผลิตภัณฑ์แปรรู ปที่มีอำยุยำวนำนและต้องไม่แข่งขันกันเอง
ในกลุม่ เกษตรกร (5) ส่งเสริมกำรเรียนรู ข้ องเกษตรกรเพื่อควำม
ยั่งยื นในวิ ถี กำรด ำรงชี วิ ต สำมำรถปรับตัวได้ต่ อวิ กฤตหรือ
สำมำรถทำกำรผลิตที่พงึ่ พิงตัวเองได้
โครงกำรฯ ได้เลือกกำรทำสบู่ธรรมชำติ แบบกวนเย็น ซึ่งเป็ น
กระบวนกำรผลิตตำมแนวคิดเศรษฐกิจ BCG คือ Bio, Circular,
Green Economy กล่ำวคือ กำรผลิตสบู่ธรรมชำติแบบกวนเย็น
(Cold Process Natural Soap) ใช้วตั ถุดิบสำคัญคือนำ้ มันชนิด
ต่ำง ๆ ผลิตผลตำมธรรมชำติในสวนไร่ของเกษตรกร ด่ำง และ
กลิ่น ซึ่งกระบวนกำรผลิตสบู่ชนิดนีเ้ ป็ นกรรมวิธีโบรำณที่ไม่ใช้
ควำมร้อ น และเนื่ อ งจำกกำรใช้ พิ ม พ์ ส บู่ (Mold) แบบไม้
จึงสำมำรถนำพิมพ์กลับมำใช้ได้ใหม่ ไม่มีขยะตกค้ำงจำกกำร
ผลิ ต อี ก ทั้ง กระบวนกำรผลิ ต สบู่ ธ รรมชำติ แ บบกวนเย็ น นี ้
ต้องผ่ำนกระบวนกำรบ่มสบู่อย่ำงน้อย 3 สัปดำห์ เพื่อให้ด่ำงทำ
ปฏิ กิ ริยำกับกรดไขมันแล้วเสร็จ ท ำให้ไม่มี เคมี เหลือตกค้ำง
ยิ่งไปกว่ำนี ้ สบูธ่ รรมชำติแบบกวนเย็นยังเป็ นที่นิยมในตลำดและ
ขำยได้รำคำสูง รำคำขัน้ ต่ำในตลำดคือ 90 บำทต่อ 100 กรัม
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กลุม่ กูด้ ำวเกิด (Cool Down Earth) เป็ นกลุม่ ประชำสังคมที่ผลักดันและเคลื่อนไหว
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2ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กำรบริโภคข้ำวออแกนิกส์ สบู่กวนเย็นแบบ

ขบวนกำรเคลื่อนไหวสบู่ธรรมชำติเชียงรำย (Chiang Rai Soap Movement) เป็ น

ธรรมชำติ ่อนไหวของผูท้ ำสบู่ธรรมชำติแบบกวนเย็น มีเป้ำหมำยในกำรส่งเสริม
ขบวนกำรเคลื
กำรผลิตและกำรใช้สบู่ธรรมชำติท่ไี ม่ใช้ควำมร้อน ไม่สร้ำงขยะเหลือทิง้ จำกกำรผลิต
และเป็ นสบู่ท่เี ป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจำกกำรอบรมควำมรู แ้ ละทักษะกำรทำสบู่ดว้ ยผลผลิตจำก
สวนไร่ของตนเอง เพื่อให้มีเอกลักษณ์และไม่แข่งขันกันในกลุ่ม
โครงกำรฯ ได้ออกแบบให้มีกำรจัดกำรอบรมตำมหลักสูตรที่ครบ
วงจรเพื่อแก้ปัญหำควำมกังวลของเกษตรกรที่เกิดขึน้ หลังจำก
กำรอบรมอำชี พแล้วเสร็จ อีกทัง้ ในแง่ควำมยั่ งยืน โครงกำรฯ
ได้ออกแบบเพื่อเชื่อมร้อยภำคีที่สำมำรถส่งเสริมกำรขำยเพื่อให้
เกษตรกรสำมำรถมีรำยได้ที่ม่ นั คงหลังจำกจบโครงกำรฯ ในแง่
ของเป้ำหมำยของโครงกำรฯ ได้กำหนดพืน้ ที่เป้ำหมำยที่คดั กรอง
จำกกำรสำรวจเบือ้ งต้น 4 อำเภอ ที่ได้รบั ผลกระทบจำกกำรแพร่
ระบำดของโรคโควิด-19 มำกเป็ นลำดับต้น ๆ ของเชียงรำยและ
มีควำมสนใจที่จะเข้ำร่วมกำรพัฒนำอำชีพ ได้แก่อำเภอขุนตำล
เชียงของ พญำเม็งรำย และอำเภอเมืองเชียงรำย โดยได้กำหนด
จำนวนเกษตรกรเป้ำหมำยจำนวน 50 คน ในโครงกำรฯ ได้ระบุ
วัตถุประสงค์ในกำรทำโครงกำรฯ ไว้ 3 ประกำร คือ (1) เกษตรกร
ที่ได้รบั ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 จะได้
พัฒนำควำมรูแ้ ละทักษะในกำรแปรรู ปผลผลิตกำรเกษตรให้เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภำพ ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด และมี
ทำงเลือกในกำรจำหน่ำย (2) เกิดหลักสูตรกำรส่งเสริมเกษตรกร
ให้ประกอบอำชี พรู ปแบบใหม่ คู่ขนำนไปกับเกษตรตำมภูมิ
ปั ญญำของชุมชนอย่ำงครบวงจร ครอบคลุมกำรผลิต แปรรู ป
ควบคุมคุณภำพ กำรตลำด ตลอดจนมีควำมสำมำรถในกำร
บริ ห ำรจั ด กำรกำรเงิ น (3) เกิ ด บทเรี ย นกำรท ำงำนร่ ว มกั บ
กลุ่ม เป้ ำ หมำย เครื อ ข่ ำ ย และเกิ ด นวัต กรรมที่ จ ะส่ ง ผลให้
สำมำรถขับเคลือ่ นไปยังพืน้ ที่อื่นต่อไป
ในกำรดำเนินงำน โครงกำรฯ ยังได้กำหนดตัวชีว้ ดั ควำมสำเร็จไว้
3 ข้อ คือ (1) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรทัง้ 50 คน สำมำรถนำ
ผลผลิตทำงกำรเกษตรของตนเองมำแปรรู ปเป็ นสบู่ธรรมชำติ
แบบกวนเย็นได้เองทุกขัน้ ตอน (2) เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
40 คน มีผลิตภัณฑ์สบู่ธรรมชำติแบบกวนเย็นที่มีบรรจุภณ
ั ฑ์
สำมำรถกำหนดรำคำและระบุสว่ นผสมได้ถกู ต้อง และสำมำรถ
2

ขบวนกำรเคลื่ อ นไหวสบู่ ธ รรมชำติ เ ชี ย งรำย (Chiang Rai Soap
Movement) เป็ นขบวนกำรเคลื่อนไหวของผูท้ ำสบูธ่ รรมชำติแบบกวนเย็น มี
เป้ำหมำยในกำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรใช้สบู่ธรรมชำติที่ไม่ใช้ควำมร้อน
ไม่สร้ำงขยะเหลือทิง้ จำกกำรผลิต และเป็ นสบูท่ ี่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences; 2021, 10(1), p. 67

ขำยผลิ ต ภัณ ฑ์ข องตนเองได้ (3) เกษตรกรจ ำนวน 16 คน
มีควำมสนใจและมีควำมรูท้ ี่จะสำมำรถจดแจ้งเครือ่ งสำอำงได้

ในกำรตลำดที่ เ ป็ นธรรมส ำหรับ สบู่ธ รรมชำติ แบบกวนเย็ น
ระหว่ำงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ - 2 มีนำคม 2564

ผลการดาเนินงานของโครงการเกษตรคู่ขนาน
ในกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของโครงกำรเกษตรคู่ขนำน
ได้จดั ทำใน 2 ลักษณะ คือ (1) กำรประเมินผลเชิงประจักษ์จำก
จ ำนวนเกษตรกรที่ สำมำรถผลิ ตสบู่ธรรมชำติ แบบกวนเย็ น
ทักษะควำมสำมำรถในกำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์และยอดกำร
จัดจ ำหน่ำย และ (2) กำรประเมิ นผลของโครงกำรฯ ร่วมกับ
เกษตรกรด้วยวิ ธี กำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Interview)
แบบมีสว่ นร่วมซึง่ จะกล่ำวถึงเป็ นลำดับ

สำหรับกำรจดแจ้งเครื่องสำอำง เกษตรกรทัง้ 4 อำเภอ ที่เข้ำร่วม
โครงกำรฯ ระบุวำ่ ตนเองมีควำมเข้ำใจขัน้ ตอนและเงื่อนไขในกำร
จดแจ้งเครื่องสำอำง แต่มีเพียงเกษตรกรจำก 2 อำเภอ ได้แก่
อ ำเภอพญำเม็ งรำย และอ ำเภอเชี ยงของ ที่ เริ่มเตรียมควำม
พร้อมในกำรจดแจ้งเครื่องสำอำงในลักษณะกลุม่ ทัง้ นีเ้ นื่องจำก
เกษตรกรอ ำเภอพญำเม็ ง รำย มี เ จ้ ำ หน้ำ ที่ เ กษตรอ ำเภอ
สนับสนุนกำรรวมกลุม่ วิสำหกิจและแสวงหำงบประมำณในกำร
สนับสนุนกำรสร้ำงโรงเรือนที่เหมำะสม ส่วนเกษตรกรอำเภอ
เชียงของมีควำมประสงค์จะจดทะเบียนกลุม่ วิสำหกิจและสร้ำง
โรงเรือนเพื่ อกำรท ำสบู่อันเป็ นเงื่ อนไขเบื อ้ งต้นในกำรจดแจ้ง
เครือ่ งสำอำง

จำกกำรประเมินผลเชิ งประจักษ์กับเกษตรกร พบว่ำผูเ้ ข้ำร่วม
โครงกำรฯ ทัง้ หมดสำมำรถผลิตสบู่ ธรรมชำติแบบกวนเย็นได้
ด้วยตนเอง นับตัง้ แต่เริ่มโครงกำรตุลำคม 2563-14 กุมภำพันธ์
2564 มีผทู้ ี่ผลิตสบูโ่ ดยเฉลีย่ 75 ก้อน และมีผทู้ ี่ผลิตสบูม่ ำกที่สดุ
จ ำนวน 300 ก้ อ น และผู้ ที่ ผ ลิ ต สบู่ น ้ อ ยที่ สุ ด 20 ก้ อ น
(Comprehensive Agro-localisation Product Development:
Chiang Rai Province, 2021) และขำยไปแล้ ว 1,493 ก้ อ น
134,370 บำท นอกจำกนี ้ยั ง พบด้ ว ยว่ ำ เกษตรกรมี ค วำม
ภำคภูมิใจในควำมเป็ นเกษตรกรและพืชผลที่ตนเองผลิต มำก
ยิ่งขึน้ สำมำรถคัดเลือกผลผลิตที่เหมำะสม กำรค้นหำข้อมูลเพื่อ
ระบุสรรพคุณต่อผิว กำรตัง้ สูตรสบู่ และกำรแปรรู ปผลผลิตเป็ น
ผลิตภัณฑ์สบู่ที่มีคุณสมบัติเฉพำะตัวของเกษตรกร ภำยหลัง
กำรอบรมควำมรู แ้ ละทักษะกำรแปรผลผลิตเป็ นสบู่แล้ว พบว่ำ
เกษตรกรยังคงผลิตสบูอ่ ย่ำงต่อเนื่อง
ในแง่ ข องกำรตลำด เกษตรกรทั้ ง หมดสำมำรถออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ของตนเองได้ และเกษตรกรจำนวน 44 คน ระบุว่ำ
ตนเองสำมำรถจัดจำหน่ำยสบู่ได้เอง รวมจำนวน 616 ก้อน เป็ น
เงิ น 55,440 บำท นอกจำกนี ้ ได้มีกำรออกร้ำนเพื่อขำยสบู่แล้ว
จำนวนอย่ำงน้อย 3 ครัง้ นับถึงวันที่ 3 มีนำคม 2564 โดยสำมำรถ
ขำยสบู่ไปได้โดยรวมจ ำนวน 181 ก้อน เป็ นเงิ น 16,290 บำท
พร้อมกันนี ้ โครงกำรฯ ยังได้เชื่ อมต่ อให้กับกลุ่มนักธุ รกิ จ ที่
ประสงค์จะท ำกำรตลำดให้กับเกษตรกรที่ ยังต้องกำรควำม
ช่วยเหลือโดยได้ลงพืน้ ที่เก็บข้อมูลและแลกเปลีย่ นแนวควำมคิด

จำกกำรถอดบทเรียนร่วมกับเกษตรกร ด้วยกำรสนทนำกลุม่ แบบ
มีส่วนร่วม โดยมุ่งตอบคำถำมหลัก 2 คำถำม คือ (1) ก่อนเข้ำ
โครงกำรท่ำนมีควำมคำดหวังต่อโครงกำรอย่ำงไรและเมื่อเสร็จ
สิน้ โครงกำรท่ำนได้บรรลุควำมคำดหวังหรือไม่ อย่ำงไร (2) หลัง
เข้ำโครงกำร ชีวิตของท่ำนเปลี่ยนไปอย่ำงไร กล่ำวคือกำรถอด
บทเรียนมุ่งทำควำมเข้ำใจว่ำกำรดำเนินโครงกำรฯ บรรลุควำม
คำดหวังของเกษตรกรอย่ำงไร และผลกระทบที่เกิดขึน้ ภำยหลัง
กำรร่วมโครงกำรฯ ซึ่ งเกษตรกรทั้งหมด 7 กลุ่ม ที่ แบ่ งตำม
อัธยำศัยได้ประเมิ นว่ำผลลัพธ์ของโครงกำรฯ เกิ นกว่ำควำม
คำดหวังอย่ำงมำกและยังระบุอย่ำงชัดเจนว่ำ จะใช้กำรผลิตสบู่
ธรรมชำติแบบกวนเย็นเป็ นอำชีพคูข่ นำนกำรเกษตร
ในแง่ของกำรบรรลุควำมคำดหวังของเกษตรกร พบว่ำเกษตรกร
มี ค วำมคำดหวัง กั บ โครงกำรฯ 5 ด้ำ น ซึ่ ง บรรลุ ต ำมควำม
คำดหวังในทุก ๆ ด้ำน คือ
1. ด้ำนรำยได้ กลุ่มเกษตรกร 6 กลุ่มจำก 7 กลุ่ม ระบุถึง
ควำมคำดหวังด้ำนรำยได้กับโครงกำรฯ เนื่องจำกเป็ นโครงกำร
พัฒนำทักษะอำชีพ เกษตรกรจึงหวังว่ำกำรเข้ำร่วมโครงกำรใน
ครัง้ นีจ้ ะทำให้รำยได้ของตนเพิ่มขึน้ จำกกำรมีทักษะเพิ่มเติ ม
ซึ่งนับถึงวันประเมิน เกษตรกรได้รบั รำยได้เพิ่มมำกขึน้ จำกกำร
ขำยสบูธ่ รรมชำติแบบกวนเย็นแล้ว
2. ด้ ำ นกำรพั ฒ นำทั ก ษะอำชี พ และรู ปแบบในกำร
ประกอบอำชีพ กลุม่ เกษตรกร 5 จำก 7 กลุม่ มีควำมคำดหวังที่
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จะพัฒนำอำชีพเพื่อสร้ำงรู ปแบบกำรประกอบอำชีพเสริม โดย
น ำเอำทรัพยำกรฐำนรำกของตนเองมำยกระดับ สร้ำงเป็ น
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปที่มีมลู ค่ำสูงและลดกำรพึ่งพำพ่อค้ำคนกลำง
ในกำรขำยสินค้ำกำรเกษตรได้บำ้ ง นอกจำกนีย้ งั มีควำมหวังใน
ด้ำนกำรจัดจำหน่ำยหรือกำรหำตลำดอีกด้วย
3. ด้ำ นควำมเป็ นอยู่ ที่ ดี ข องครอบครัว คื อ เกษตรกร
5 จำก 7 กลุ่ม ระบุว่ ำ กำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ จะท ำให้ควำม
เป็ นอยู่ในครอบครัวของตนเปลี่ ยนแปลงในทำงที่ ดี ขึ น้ เช่ น
รำยจ่ำยลดลงจำกกำรผลิตสบู่ใช้เอง ทัง้ ยังปลอดภัยต่อสมำชิก
ในครอบครัว ซึ่งอำจต่อยอดจนกลำยเป็ นธุรกิจครอบครัวได้อีก
ด้วย ณ ปั จจุบนั เกษตรกรทัง้ หมดที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ใช้สบู่ที่
ตนเองผลิตเองในครัวเรือน
4. ด้ำนควำมรู ้ คือแม้เกษตรกรจะมีควำมคำดหวังว่ำกำร
เข้ำร่วมโครงกำรฯ จะได้มำซึ่งควำมรู เ้ กี่ยวกับทักษะอำชีพ แต่
เกษตรกรทัง้ 7 กลุ่ม ได้ระบุว่ำควำมรู ท้ ี่ได้รบั จริงมำกกว่ำสิ่งที่
คำดหวังไว้ โดยได้กล่ำวถึงควำมรู เ้ กี่ยวกับกำรบริหำรกำรเงิน
และเงิ นออม ควำมรู ้เกี่ ยวกับเทคโนโลยี ที่ จ ำเป็ นต่ อกำรใช้
ประกอบอำชีพ ควำมรูเ้ กี่ยวกับกำรตลำดรูปแบบต่ำง ๆ
5. ด้ำนเครือข่ำย สิ่งหนึ่งที่เกษตรกรไม่ได้คำดหวังเมื่อเข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ คือกำรมีเครือข่ำยเกษตรกรที่แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ร่วมกัน แบ่งปั น เกือ้ กูลสนับสนุนกำรสร้ำงอำชีพ สร้ำงจุดเด่นใน
ผลผลิตและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของตนเอง
สำหรับผลกระทบที่ สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงในชี วิตของตนเอง
หลังจำกเข้ำร่วมโครงกำรฯ เกษตรกรได้สะท้อนกำรเปลีย่ นแปลง
ใน 4 ด้ำน คือ
1. กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนรำยได้ ที่เกิ ดจำกกำรผลิตและ
จำหน่ำยสบูธ่ รรมชำติแบบกวนเย็น
2. กำรเปลี่ยนแปลงภำยใน คือ มีทัศนคติ เชิงบวกต่อวิถี
กำรดำรงชีพ มีควำมเชื่อมั่นเพิ่มมำกขึน้ รู ส้ ึกภำคภูมิในในกำร
เป็ นเกษตรกร ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของตนเอง มีกำลังใจใน
กำรประกอบอำชี พ และมี ค วำมหวัง และมั่น ใจในกำรขำย
ออนไลน์มำกขึน้ รู ส้ ึกกล้ำแสดงออก และสำมำรถแก้ไขปั ญหำ
ด้วยควำมมั่นใจ โดยมี เกษตรกร 1 กลุ่ม ที่ ตอบว่ ำตนเองมี
ควำมสุขมำกขึน้ และมีเกษตรกร 1 กลุม่ ที่สะท้อนว่ำตนมีควำม

ภำคภูมิใจที่มีส่วนอนุรกั ษ์พืชผลในท้องถิ่ นแปรรู ปให้มีมูลค่ำ
และคุณค่ำมำกขึน้
3. กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนควำมรู ้ คือกำรเปลี่ยนแปลงใน
ระดับควำมรู ใ้ นด้ำนต่ำง ๆ ของเกษตรกร เกษตรกร 5 ใน 7 กลุม่
ให้คำตอบที่เกี่ ยวข้องกับควำมรู ท้ ี่เพิ่มขึน้ ครอบคลุมด้ำนกำร
แปรรู ป เทคโนโลยี กำรทำออนไลน์ และควำมรู ท้ ำงกำรเงิ นซึ่ง
นำไปสูช่ ีวิตกำรเงินที่ย่งั ยืน ควำมรู เ้ หล่ำนีค้ ือสิ่งที่เกษตรกรมอง
ว่ำสำมำรถนำไปปรับใช้ในกำรพัฒนำอำชีพและด้ำนอื่น ๆ ใน
ชีวิตต่อไป
4. กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนควำมสัมพันธ์ต่อผู้อื่ น คื อกำร
เปลีย่ นแปลงในควำมสัมพันธ์ของเพื่อน คนรูจ้ กั และคนอื่น ๆ ใน
สังคม เกษตรกร 5 ใน 7 กลุม่ ให้คำตอบถึงกำรเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะดังกล่ำวไปในทิศทำงเดียวกันคือกำรได้รบั เพื่อนใหม่
เพิ่มขึน้ ทัง้ ยังมีควำมสัมพันธ์ต่อเพื่อนเดิมและสังคมดีขนึ ้ มีกำร
นัดเวลำไปทำสบู่ร่วมกัน เป็ นกำรสร้ำงควำมสำมัคคีในชุมชน
และยังสำมำรถดึงควำมเป็ นเอกลักษณ์ของกลุ่มชุมชนออกมำ
ได้ เนื่องจำกได้ใช้เวลำแลกเปลี่ยนควำมคิด ควำมรู ก้ ับเพื่อน
ภำยในกลุม่ หลังจำกมีกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ
นวั ต กรรมสั ง คมเพื่ อ ลดผ่ อ นความด้ อ ยอ านาจของ
เกษตรกร โครงการเกษตรคู่ขนาน
กำรถอดบทเรียนกำรเรียนรู ท้ ี่เกิดขึน้ จำกกำรทำงำนในโครงกำร
พัฒนำอำชี พคู่ขนำนกำรเกษตรฐำนรำกครบวงจร จังหวัด
เชี ย งรำย ร่ ว มกั บ คณะท ำงำนขับ เคลื่ อ นโครงกำรฯ พบว่ ำ
โครงกำรฯ ประสบควำมส ำเร็ จในระดับ ดี มำกสะท้อนจำก
(1) กำรบรรลุดชั นีชีว้ ดั ควำมสำเร็จที่กำหนดไว้โดยโครงกำรฯ ทัง้
3 ประกำร (2) ยอดกำรจัดจำหน่ำยสบู่ธรรมชำติแบบกวนเย็น
และค่ำเฉลี่ยรำยได้ที่เกิดขึน้ จำกกำรขำยสบู่ธรรมชำติแบบกวน
เย็ น (3) ผลกำรประเมิ นโครงกำรฯ ของเกษตรกรที่ระบุอย่ำง
ชัดเจนว่ำกำรผลิตสบู่ธรรมชำติแบบกวนเย็นเป็ นอำชีพคู่ขนำน
กำรเกษตรต่อไป
ทัง้ นี ้ ในกำรถอดบทเรียนนัน้ คณะทำงำนขับเคลื่อนโครงกำรฯ
ใช้กรอบกำรแบ่งประเภทนวัตกรรมสังคมของ Painter (2018)
ซึ่งพบว่ำนวัตกรรมสังคมที่มีสง่ ผลต่อควำมสำเร็จของโครงกำร
คือนวัตกรรมบริหำรองค์กำร ซึ่งมีนวัตกรรมย่อย 3 อย่ำง คือ
(1) นวัตกรรม “กำรจัดกำรเรียนรู ค้ รบวงจรแบบสะท้อนกลับ”
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(2) นวัตกรรม “ภำคี 5 ประสำน” และ (3) นวัตกรรม “คู่ขนำน”
ซึง่ จะกล่ำวถึงในรำยละเอียดตำมลำดับ
1. นวั ต กรรม “การจั ด การเรี ย นรู้ ค รบวงจรแบบ
สะท้อนกลับ”
โครงกำรเกษตรคู่ขนำน ใช้กระบวนกำรเรียนรู ผ้ ำ่ นหลักสูตร
ครบวงจรในกำรถ่ ำยทอดควำมรู แ้ ละทักษะอำชี พ ตลอดจน
ทักษะจำเป็ นอื่น ๆ ในกำรแก้ปัญหำของเกษตรกรที่ตอ้ งเผชิ ญ
กับภำวะควำมด้อยโอกำสอย่ำงน้อย 5 มิติ คือ ควำมด้อยโอกำส
ที่เกิ ดจำกกำรเข้ำไม่ถึงทรัพยำกรนำ้ ควำมไม่สำมำรถต่อรอง
รำคำหรือไม่มีควำมรูด้ ำ้ นวิธีกำรขำยผลผลิต ผลกระทบจำกกำร
แ พร่ ระบำดของโรคโควิ ด-19 รำยได้ และกำรศึ ก ษำ
( Comprehensive Agro-localisation Product Development:
Chiang Rai Province, 2020)
กำรจัดกำรเรียนรู ค้ รบวงจร หมำยถึ ง กำรออกแบบกำร
เรียนรูโ้ ดยคำนึงถึงองค์ประกอบทัง้ หมดของกำรเรียนรู ้ ทัง้ ผูเ้ รียน
วิ ทยำกรผู้สอน หลักสูตรกำรเรี ยนกำรสอน แนวทำงในกำร
จัดกำรเรียนรู ้ กำรประเมิ นผลกำรเรียนรู ้ ผู้ถอดบทเรียนกำร
เรียนรูจ้ ำกกำรจัดกำรเรียนรูค้ รบวงจร
1) ผูเ้ รียน
ในแง่ของผูเ้ รียน คณะทำงำนขับเคลื่อนโครงกำรฯ ได้มีกำร
ประชุมโดยได้กำหนดคุณสมบัติของผูเ้ รียนไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ
ต้องเป็ นเกษตรกรที่ได้รบั ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรค
โควิด-19 จริง ระบุได้ว่ำตนเองมีควำมด้อยโอกำสในมิติใดมิติ
หนึ่ ง มี ควำมตั้งใจที่ จะพัฒนำอำชี พคู่ขนำนกำรเกษตรและ
สำมำรถเข้ำร่วมทุกกิจกรรมของโครงกำรฯ เนื่องจำกหลักสูตรถูก
ออกแบบให้เชื่อมร้อยกันขำดอันใดอันหนึ่งไม่ได้ อีกทัง้ ยังต้องมี
ควำมรู เ้ บือ้ งต้นเกี่ ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีผ่ำนโทรศัพท์มือถือ
เนื่องจำกกำรอบรมกำรทำสบู่ธรรมชำติแบบกวนเย็นจำเป็ นต้อง
ใช้โทรศัพท์มือถือในกำรคำนวณสูตรสบูท่ ี่จะเป็ นเอกลักษณ์ของ
เกษตรกร นอกจำกกำรกำหนดคุณลักษณะของผูเ้ รียนแล้ว คณะ
ท ำงำนฯ ยัง ได้ตั้ง กลุ่ม คณะท ำงำนเฉพำะกิ จ เพื่ อ คัด เลื อก
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ เพื่อให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ตงั้
ไว้ คณะทำงำนฯ ยังเข้ำใจถึงสถำนกำรณ์ของเกษตรกร และ
วำงแผนสำรองในกรณีที่เกษตรกรไม่มีทกั ษะทำงเทคโนโลยีเลย
จะให้ลกู หลำนเข้ำร่วมในกำรอบรมนัน้ ๆ ด้วย

2) วิทยำกรผูส้ อน
วิทยำกรผูส้ อนที่ได้รบั เชิญมำมีคณ
ุ สมบัติรว่ ม คือ (1) ต้อง
เป็ นผูท้ ี่เข้ำใจสบู่ธรรมชำติแบบกวนเย็น (2) เป็ นผูท้ ี่มีจิตสำนึก
ต่ อ สั ง คมและท ำงำนขั บ เคลื่ อ นเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ ม (3) มี
ควำมสำมำรถในกำรถ่ ำ ยทอดได้ดี ผ่ ำ นกระบวนกำรเชิ ง
ปฏิบตั ิกำร (4) มีควำมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนกำรเพื่อ
ตอบสนองต่อกลุม่ เป้ำหมำย
วิทยำกรผูส้ อนจำนวนทัง้ หมด 8 คน เป็ นผูท้ ี่มำจำก 4 ภำค
ส่วนสำคัญ คือ สถำบันกำรศึกษำ 1 คน ภำคประชำสังคม 3 คน
ภำคเอกชน 2 คน และภำครัฐ 2 คน วิทยำกรผูส้ อนเกือบทัง้ หมด
7 คน เป็ นผูท้ ี่มีควำมคุน้ เคยเกี่ยวกับสบู่ธรรมชำติแบบกวนเย็น
ลักษณะพิเศษและคุณค่ำของสบู่ โดยเคยผลิตและใช้เอง ยกเว้น
แต่วิทยำกรภำครัฐ 1 คน จำกสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดที่
อำจจะไม่คุน้ เคยกับสบู่ธรรมชำติแบบกวนเย็น แต่ก็เป็ นผูท้ ี่ มี
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสบู่ธรรมชำติแบบกวนเย็นอยู่แล้วเนื่องจำก
เป็ นผูอ้ นุมตั ิใบรับจดแจ้งเครือ่ งสำอำง
วิทยำกรผูส้ อนทัง้ 8 ท่ำน เป็ นผูท้ ี่ทงั้ ออกแบบหลักสูตรและ
รับผิดชอบในกำรเรียนกำรสอนทุกหลักสูตร มีจิตสำนึกต่อสังคม
เนื่ อ งจำกเป็ นผู้มี ส่ ว นร่ ว มในขบวนกำรขับ เคลื่ อ นกิ จกรรม
สำธำรณะ โดยเฉพำะประเด็นเรื่องสิง่ แวดล้อม ตลอดจนมีควำม
มุ่งมั่นที่ จะถ่ ำยทอดควำมรู ้แ ละทักษะให้กั บเกษตรกรผ่ ำ น
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู เ้ ชิ งปฏิ บัติกำร เพื่อให้เกษตรกรได้
ทดลองทำชิน้ งำนที่ตอ้ งอำศัยทักษะเอง ยังพบด้วยว่ำวิทยำกร
ในหลักสูตรใช้เวลำในกำรสังเกตกำรณ์กำรเรียนรู ข้ องเกษตรกร
ในหลักสูตรอื่น ๆ ด้วย เพื่อนำมำปรับกับกระบวนกำรเรียนกำร
สอนของตนเอง อีกทัง้ วิทยำกรยังนำผลกำรประเมินรำยวิชำมำ
ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรของตนเอง
3) หลักสูตรครบวงจร
หลักสูตรภำยใต้โครงกำรเกษตรคู่ขนำนครอบคลุมทักษะที่
จำเป็ นทัง้ หมดเพื่อสร้ำงวิถีกำรดำรงชี วิตคู่ขนำนกับกำรผลิต
ภำคเกษตรที่เกษตรกรแต่ละคนมีอยู่แต่เดิมแล้ว โครงกำรฯ ได้
ค้นหำควำมรู ้ ทักษะและโลกทรรศน์ที่จำเป็ นต่อกำรสร้ำงวิถีกำร
ดำรงชี วิตคู่ขนำน โดยจัดแบ่งได้เป็ น (1) ทัศนคติที่ดีและกำร
ตระหนักถึงคุณค่ำของกำรเป็ นเกษตรกรและผลิตผลทำงกำร
เกษตรของตนเอง (2) องค์ควำมรู แ้ ละทักษะอำชี พ (3) ควำมรู ้
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และทักษะในกำรบริหำรจัดกำรกำรเงิน (4) ควำมรู แ้ ละทักษะ
กำรบริหำรจัดกำรและกำรตลำด (5) ทักษะในกำรดูแลสุขภำวะ
(6) ทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพำะกำรค้นหำข้อมูลโดยใช้
โทรศัพท์มือถือ ทักษะกำรสือ่ สำร
ในกำรจัดกำรเรียนรู ้ ได้มีกำรออกแบบลำดับกำรให้ควำมรู ้
ผ่ำนกำรอบรมแบบครบวงจร กล่ำวคือมีกำรจัดทำหลักสูตรใน
2 ลักษณะ คื อ (1) แบบเส้นตรงคื อเรียงลำดับหลักสูต รตำม
ตรรกะควำมเข้ำใจเพื่อมุ่งให้เกษตรกรทำอำชีพคู่ขนำนได้ และ
(2) แบบคู่ขนำนคื อกำรจัดหลักสูตรตลอดระยะเวลำในกำร
ดำเนินโครงกำรเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งหลักสูตรทักษะ
กำรจั ด กำรกำรเงิ น เป็ นหลัก สูต รเดี ย วที่ จั ด คู่ข นำนร่ วมกับ
กิจกรรมกำรเรียนรูท้ กุ ครัง้
กำรจัดกำรหลักสูตรที่แตกต่ำงจำกโครงกำรพัฒนำอำชี พ
สำหรับเกษตรกรอื่น ๆ คือ โครงกำรเกษตรคู่ขนำนเริ่มหลักสูตร
แรก “พืชสวนปลอดภัยจำกสวนไร่ดีงำม” ที่กำรสร้ำงทัศนคติที่ดี
และกำรให้คณ
ุ ค่ำกำรเป็ นเกษตรกร ดึงให้เกษตรกรหันกลับมอง
ภำยในตนเอง ตัง้ คำถำมถึงแรงบันดำลใจและเป้ำหมำย คุณค่ำ
ของกำรทำเกษตร ทัง้ นี ้ เพื่อสร้ำงควำมภำคภูมิใจในผลิตผลของ
ตนเองและเพื่อกำรเสริมอำนำจให้เกษตรกรยืนหยัดเพื่อต่อรอง
รำคำของผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะผลิตขึน้ ด้วยควำมมั่นใจ กระบวน
ในหลักสูตรนีเ้ สริมด้วยทักษะในกำรสืบค้นเพื่อทำควำมเข้ำใจ
สรรพคุณของผลิตผลกำรเกษตรของตนเอง
หลักสูตรที่สอง “พืชผลแปลงร่ำงเป็ นสบู่” คือกำรแปรรู ป
ผลิตผลที่เกษตรกรแต่ละคนคัดเลือกมำแล้วเป็ นสบู่ธรรมชำติ
แบบกวนเย็น ซึง่ เกษตรกรแต่ละคนจะได้เรียนรูว้ ิทยำศำสตร์ของ
สบู่ธรรมชำติแบบกวนเย็น และตัง้ ค่ำสูตรสบู่ของตนเอง จำก
ผลิตผลที่ตนเองภำคภูมิใจ กำรที่เกษตรกรได้เรียนรูก้ ำรตัง้ ค่ำสบู่
ของตนเอง เป็ นกำรเรียนรูท้ ี่มงุ่ สูก่ ำรผลิตที่ย่งั ยืนคือสำมำรถปรับ
สูตรของตนเองได้ และสำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำงของสบู่
อีกทัง้ ยังไม่สร้ำงกำรแข่งขันกันเองเนื่องจำกเกษตรกรแต่ละคน
สำมำรถเลือกผลิตผลกำรเกษตรที่มีควำมแตกต่ำงมำใช้ได้
หลัก สูต รที่ สำม “กำรเพิ่ ม มู ลค่ ำ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ” ซึ่ ง มี ก ำร
ออกแบบหลักสูตรเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึน้ มำมีมูลค่ำที่
สูงขึน้ และตอบสนองต่ อปั ญหำที่ มักจะพบ กล่ำวคื อสำหรับ
เกษตรกรมักจะมีควำมกังวลเรื่องของกำรจัดทำบรรจุภณ
ั ฑ์ และ

กำรประชำสัมพันธ์กำรจัดจำหน่ำย ส่วนจำกฝั่ งของผูบ้ ริโภคมัก
ควำมกังวลเรือ่ งคุณภำพ ดังนัน้ องค์ประกอบย่อยของหลักสูตรนี ้
จึงครอบคลุมตัง้ แต่กำรทำควำมเข้ำใจหลักกำรตลำด กำรสร้ำง
เรื่ อ งรำว กำรสร้ำ งตรำสิ น ค้ำ กำรท ำบรรจุ ภั ณ ฑ์ กำรท ำ
กำรตลำดออนไลน์ กำรถ่ำยภำพ ตลอดจนกำรทำควำมเข้ำใจ
เรือ่ งมำตรฐำนและกำรจดแจ้งเครือ่ งสำอำง
หลักสูตรที่สี่ “กำรส่งเสริมกำรจัดจำหน่ำย” เป็ นหลักสูตรที่
ออกแบบให้เกษตรกรที่ไม่เคยมีอำนำจต่อรองรำคำผลิตผลทำง
กำรเกษตรของตนเองได้เลย สำมำรถคำนวณต้นทุน กำไร และ
ก ำหนดรำคำที่ เหมำะสมจำกต้นทุนที่ แท้จริ ง เป็ นกำรเสริ ม
อำนำจกำรต่อรองของเกษตรกรอย่ำงแท้จริง รวมถึงมีกำรฝึ ก
ทักษะกำรจัดจำหน่ำยที่เกษตรกรมีควำมกังวล เนื่องจำกเดิม
เกษตรกรจำหน่ำยผลิตผลทำงกำรเกษตรผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง
และไม่ได้ลงมือจัดจำหน่ำยด้วยตนเองมำก่อน หลักสูตรนีจ้ ึงเติม
เต็มทักษะที่ขำดหำยไปในวงจรของกำรผลิตและกำรจำหน่ำย
ส่วนทักษะด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรเงิ น ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยได้ออกแบบหลักสูตรแบบคู่ขนำน ไม่ได้เน้นกำร
จั ด ท ำบั ญ ชี ค รั ว เรื อ น แต่ เ น้ น ไปที่ ก ำรตั้ ง เป้ ำ หมำยและ
กำรวำงแผนทำงกำรเงิ น หลัก สูต ร “เกษตรกรมี ตัง ค์ ” ถู ก
ออกแบบมำเพื่อตรวจสุขภำพทำงกำรเงินให้กบั เกษตรกรเมื่อเริ่ม
โครงกำร มี กำรบรรยำยให้ควำมรู ้แ ละฝึ กปฏิ บัติ ใ นกำรคิ ด
คำนวณ กำรตัง้ เป้ำหมำยกำรออมเพื่อประกอบอำชี พคู่ขนำน
กำรเกษตร “สบู่ ธ รรมชำติ แ บบกวนเย็ น ” กำรติ ด ตำม
ควำมก้ำวหน้ำของเกษตรกรในทุก ๆ ครัง้ ที่มีกำรเรียนกำรสอนใน
หลักสูตรอื่น ในหลักสูตรสุดท้ำย วิทยำกรได้บรรยำยสรุ ปเพื่อให้
ควำมรู เ้ พิ่ มเติมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหนี ้ เนื่ องจำกประเด็น
ดังกล่ำวปรำกฏชัดจำกกำรตรวจสุขภำพทำงกำรเงิ นว่ำเป็ น
ปั ญหำใหญ่ของเกษตรกร
ส่วนทักษะที่จำเป็ นอื่น ๆ เช่น ควำมรู เ้ รื่องสุขภำวะ และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ถูกออกแบบเชิงบูรณำกำรในหลักสูตร
และกำรบริหำรงำนอื่น ๆ สำหรับควำมรู เ้ รื่องสุขภำวะใช้วิธีกำร
จัดรู ปแบบกำรอบรมวิถีใหม่ มีกำรตรวจเช็คอุณหภูมิผเู้ ข้ำร่วม
อบรม มีกำรปิ ดประกำศเพื่อตอกยำ้ ถึงวิธีกำรปฏิบตั ิตวั เมื่ออยู่
ในกำรอบรม มี กำรปรับเปลี่ยนวิ ธี กำรอบรมที่ สอดคล้องกับ
แนวทำงที่ ประกำศโดยกระทรวงสำธำรณสุข ส่วนทักษะใน
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ศตวรรษที่ 21 ได้มี ก ำรบู ร ณำกำรในระบบบริ ห ำรจั ด กำร
โครงกำรฯ เช่ น กำรใช้วิ ธี ก ำรประเมิ น ผ่ ำ นระบบออนไลน์
กำรตอบรับเข้ำงำนด้วยระบบออนไลน์ ทัง้ นี ้ ได้ทำแบบค่อยเป็ น
ค่อยไปเพื่อให้ผูท้ ี่มีพืน้ ฐำนน้อยได้ค่อย ๆ ปรับตัว ตลอดจนมี
กำรออกแบบกิจกรรมให้ได้มีโอกำสทำงำนเป็ นทีม กำรเพิ่มพูน
ทักษะในกำรพูดและต่อรอง
4) แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู ้
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู ท้ ุกหลักสูตร เน้นกำรถ่ำยทอด
ควำมรู แ้ ละกำรฝึ กปฏิบตั ิจริง (Practicum) หรือใช้กำรอบรมเชิง
ปฏิบตั ิกำร (Workshop) นอกจำกนี ้ แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรูม้ ี
หลักกำรสำคัญอีกประกำรคือ กำรใช้วสั ดุอปุ กรณ์ที่เกษตรกรมี
อยูแ่ ล้วเป็ นทุน ไม่เน้นกำรใช้อปุ กรณ์รำคำแพง อำทิ กำรทำฉำก
ถ่ำยภำพด้วยตนเอง กำรใช้โทรศัพท์มือถือในกำรถ่ำยภำพสินค้ำ
เพื่อนำมำใช้สง่ เสริมกำรขำย กำรใช้โทรศัพท์มือถือในกำรตัง้ ค่ำ
สบู่ เป็ นต้น แนวทำงกำรฝึ กปฏิบตั ิจริงและกำรใช้วสั ดุอุปกรณ์
ของตนเอง สร้ำงควำมมั่นใจให้กับเกษตรกรว่ำเมื่ อเสร็ จสิ น้
โครงกำรฯ ตนเองยังสำมำรถประกอบอำชี พจำกสิ่งที่ ตนเอง
เรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองจริง
5) กำรประเมินผลกำรเรียนรู ้
คณะทำงำนขับเคลื่อนโครงกำรฯ ได้กำหนดให้ผรู้ บั ผิดชอบ
ฝ่ ำยติดตำมและประเมินผล และฝ่ ำยข้อมูล ประมวลผลและ
จัดกำรควำมรู ้ ร่วมกันออกแบบแบบประเมินผลกำรเรียนรู ข้ อง
เกษตรกรในทุกกิ จกรรม มีกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิ น และ
นำไปใช้ในกำรปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนรู ปแบบกระบวนกำรกำร
เรี ย นรู ้ที่ จั ด ให้เ หมำะกั บ กลุ่ ม เกษตรกรในกิ จ กรรมถั ด ไป
นอกจำกนีใ้ นส่วนกระบวนกำรประเมินผลกำรเรียนรู เ้ อง ก็มีกำร
ปรับเปลี่ยนหลังได้ดำเนินกำรประเมินและวิเครำะห์ผลประเมิน
แล้วเช่นกัน

2. นวัตกรรม “ภาคี 5 ประสาน”
ภำคี 5 ประสำน หรือ Quintuple Helix คื อกำรออกแบบ
กลไกในกำรขับเคลื่อนโครงกำรฯ ที่ดึงภำคส่วนที่มีส่วนในกำร
ผลักดับให้โครงกำรฯ เพื่อพัฒนำอำชีพคูข่ นำนกำรเกษตรประสบ
ควำมสำเร็จ 5 ภำคี ประกอบด้วย สถำบันกำรศึกษำ ภำครัฐ
ภำคเอกชน ภำคประชำสั ง คม และเครื อ ข่ ำ ยเกษตรกร
(รูปที่ 2) โดยมีทงั้ หมด 26 คน ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นคณะทำงำน

ขับเคลื่อนโครงกำรฯ โดยคำสั่งของมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
และมี กำรระบุหน้ำที่ ของคณะท ำงำนไว้อย่ ำงชัดเจนว่ ำ เพื่ อ
ก ำหนดนโยบำย แนวทำงกำรด ำเนิ น งำน ขั บ เคลื่ อ นและ
ประเมินผล มีกลไกกำรประชุมอย่ำงเป็ นทำงกำรที่ระบุไว้ 3 ครัง้
คื อ กำรประชุ ม เพื่ อ ก ำหนดแนวนโยบำยและทิ ศ ทำงกำร
ดำเนินงำน กำรประชุมเพื่อติ ดตำมและประเมินผล และกำร
ประชุมเพื่อสรุปโครงกำรฯ

รู ป ที่ 2 นวั ต กรรมภำคี 5 ประสำน ( Quintuple Helix
Management Innovation)
ภำคี 5 ประสำน 26 คน มีพนั ธกิจที่เฉพำะ กล่ำวคือ (1)
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรทัง้ หมดร่วมเป็ นคณะทำงำนฯ ซึ่งกำรทำ
เช่นนี ้ ทำให้วิทยำกรเห็นภำพรวมกำรทำงำนที่เชื่ อมร้อยกัน
(2) เครื อ ข่ ำ ยเกษตรกร นัก เรี ย นโรงเรี ย นชำวนำ ประธำน
เครือข่ำยออแกนิกส์ มีพันธกิ จคือเชื่ อมต่อกับเกษตรกรและ
ให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินโครงกำรฯ ผ่ำน
มุมมองของเกษตรกรในพืน้ ที่ (3) ภำคเอกชน ซึ่งโครงกำรฯ
ได้เชิญอดีตประธำนสภำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชียงรำย
ประธำนสมำคมโรงแรมจังหวัดเชียงรำย และสตรอเบอรี่สวน
หลังบ้ำนเข้ำร่วมเป็ นคณะทำงำน เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะในแนว
ทำงกำรจัดจำหน่ำยที่มีแง่มมุ ทำงธุรกิจและเชื่อมต่อเครือข่ำย
เพื่ อ กำรจัด จ ำหน่ ำ ยหลัง โครงกำรฯ แล้ว เสร็ จ (4) ภำครัฐ
โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง เกษตรอ ำเภอ ท ำหน้ำ ที่ ผ ลัก ดั น ให้
ควำมเห็นและต่อยอดให้กับเกษตรกรเพื่ อทำอำชี พคู่ข นำน
กำรเกษตรต่อไป ธนำคำรแห่งประเทศไทยออกแบบหลักสูตร
เพื่อแก้ปัญหำกำรเงินของเกษตรกรผ่ำ นกำรเรียนรู ้ สำนักงำน
สำธำรณสุ ข จั ง หวั ด สนั บ สนุ น กระบวนกำรจดแจ้ ง เลข
เครื่องสำอำง (5) ภำคประชำสังคม ออกแบบหลักสูตรและ
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บริ ห ำรกำรจั ด กำรเรี ย นรู ้ทั้ง หมด (6) สถำบั น กำรศึ ก ษำ
ทำหน้ำที่รบั ผิดชอบในฐำนะหน่วยพัฒนำอำชีพ กำรหนุนเสริม
ในแง่องค์ควำมรู ้ กำรบริหำรโครงกำรฯ ติดตำม ประเมินผล
และถอดนวัตกรรม
ด้วยกำรเชิ ญภำค 5 ประสำนที่มีฐำนคิดร่วมกันอยู่เป็ น
ทุนเดิมที่ตอ้ งกำรลดผ่อนปั ญหำของเกษตรกร และมีกลไกกำร
ประชุมควบคู่ไปกับกำรดำเนินงำนของโครงกำรฯ ทำให้เกิด
พืน้ ที่ในกำรแลกเปลี่ยน และมีกำรปรับทิศทำงกำรดำเนินงำน
อย่ ำ งเป็ นพลวั ต และตอบสนองต่ อ สถำนกำรณ์ ที่ มี ก ำร
เปลี่ ย นแปลงได้อ ย่ ำ งทัน ท่ ว งที แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ เช่ น
(1) เมื่อพบว่ำเกษตรกรแสดงควำมกังวลต่อกำรตลำดและกำร
จัดจำหน่ำยสบู่ กอปรกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
โควิด-19 คณะทำงำนภำคเอกชน เสนอพืน้ ที่เพื่อให้จดั แสดง
สบู่ ณ ถนนคนม่วนจังหวัดเชียงรำย และจัดโอกำสให้ตวั แทน
เกษตรกรได้น ำเสนอขำยสบู่ แ บบกลุ่ ม กั บ นั ก ธุ ร กิ จ และ
ผูป้ ระกอบกำรโรงแรมในจังหวัดเชียงรำยในลักษณะ Pitching
ซึง่ ไม่ได้อยูใ่ นแผนกำรดำเนินกิจกรรมในเบือ้ งแรก (2) ธนำคำร
แห่งประเทศไทย เมื่อทรำบถึงผลตรวจสุขภำพทำงกำรเงินได้
ปรับเปลี่ยนทิศทำงกำรทำงำน มุ่งเน้นไปที่กำรให้ควำมรู แ้ ละ
แก้ ปั ญหำหนี ้ เ กษตรกร โดยจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ มี ก ำร
ปรับ เปลี่ย นพฤติ ก รรมก่ อ น ซึ่ง พบว่ำ ภำยหลัง จำกกำรเปิ ด
กระปุก กำรออมเพื่ อ กำรท ำอำชี พ คู่ข นำน เกษตรกรเกื อ บ
ทัง้ หมดที่บรรลุเป้ำหมำยกำรออมสะท้อนว่ำตนเองได้เปลี่ยน
ทัศนคติตอ่ ทุน ซึง่ แต่เดิมมองว่ำเงินเป็ นอุปสรรคในกำรริเริม่ สิง่
ใหม่ ๆ แต่ตอนนีห้ ลังจำกกำรออมสำเร็จ ตนเองคิดว่ำเงินไม่ใช่
อุปสรรคอีกต่อไป เป็ นต้น
นอกจำกภำคี 5 ประสำนที่ดำเนินงำนตำมพันธกิจของ
ตนเองแล้ว ยังพบด้วยว่ำแต่ละภำคีที่เป็ นคณะทำงำนยังได้ดงึ
เครือข่ำยของตนเองเข้ำมำช่วยสนับสนุนกำรดำเนินงำนของ
โครงกำรฯ เกิดภำพของกำรประสำน หรือ Helix ที่เกี่ยวพันกัน
และหนุน เสริ ม เป้ ำ หมำยกำรด ำเนิ น งำนอย่ำ งแท้จ ริ ง เช่ น
มหำวิ ท ยำลัย แม่ฟ้ำ หลวง ได้ดึง วิ สำหกิ จ เพื่ อ สัง คมเข้ำ มำ
เชื่อมต่อเพื่อหนุนเสริมด้ำนกำรตลำดแก่เกษตรกรบำงกลุม่ ที่
จำเป็ นต้องพึ่งพิงกำรจัดจำหน่ำยในเบือ้ งต้นหลังระยะเวลำ
เสร็จสิน้ ของโครงกำรฯ

3. นวัตกรรม “คู่คิดคู่ขนาน”
เมื่ อ ตอนเริ่ ม โครงกำรฯ มี เ กษตรกรถำมค ำถำมว่ ำ
“คู่ขนำน” คืออะไร ซึ่ง ณ ขณะนัน้ ผูร้ บั ผิดชอบโครงกำรฯ ได้
ให้ค ำตอบไปว่ำ “เกษตรคู่ขนำน” หมำยถึงกำรสร้ำงอำชี พ
คู่ขนำนกำรเกษตร โครงกำรฯ ไม่ได้คำดหวังให้เกษตรกรใช้
กำรทำสบู่ธรรมชำติกวนเย็นเป็ นอำชีพหลัก แต่อยำกให้เป็ น
อำชี พ เสริม คู่ข นำนกับ กำรท ำเกษตรของแต่ ล ะคน แต่เ มื่ อ
โครงกำรฯ ดำเนินงำนไปจนเสร็จสิน้ แล้วถอดบทเรียน จึงได้
เรียนรูว้ ำ่ โครงกำรฯ ประสบควำมสำเร็จเพรำะ “ควำมคูข่ นำน”
ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรฯ ซึ่งแยกย่อยได้อีก 3 คู่ขนำน
ได้แก่ กำรเก็บข้อมูลคู่ขนำน ระบบพี่เลีย้ งคู่ขนำน และ ระบบ
คูค่ ิดคูข่ นำน ซึง่ จะกล่ำวถึงเป็ นลำดับ
1) กำรเก็บข้อมูลคูข่ นำน
เนื่ อ งจำกโครงกำรฯ ได้อ อกแบบกำรเก็ บ ข้อ มู ล ของ
เกษตรกรทุกคนเพื่อทำควำมเข้ำใจบริบทของเกษตรกรแต่ละ
คน สภำพปั ญหำที่ตอ้ งเผชิญ สภำวะควำมด้อยโอกำสในมิติ
ต่ำ ง ๆ โดยใช้วิธี กำรสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำงกับ เกษตรกรที่
มั ก จะสั ม ภำษณ์ ที่ บ ้ ำ นหรื อ ในพื ้น ที่ ท ำให้ ผู้ ร ั บ ผิ ด ชอบ
โครงกำรฯ ตลอดจนคณะท ำงำนเข้ำ ใจสภำพปั ญ หำ และ
ศักยภำพของเกษตรกรแต่ละบุคคลอย่ำงแท้จริง
กำรเก็บข้อมูลคูข่ นำนด้วยวิธีกำรเช่นนี ้ มีผลต่อควำมรูส้ กึ
และทัศนะของเกษตรกรต่อกำรผลิตภำคเกษตรของตนเอง
และควำมเห็นต่อโครงกำรฯ โดยมีควำมรูส้ กึ ว่ำตนเองในฐำนะ
เกษตรกรมีควำมทุกข์ยำก ข้อกังวลใจ แต่ก็เห็นว่ำกำรเกษตร
ยังคงเป็ นควำมหวังและเห็น โอกำสอยู่เสมอ ควำมเข้ำใจใน
บริบทของเกษตรกรแต่ละคน ส่งผลอย่ำงมำกต่อกำรออกแบบ
และปรับหลักสูตรเพื่อให้เข้ำกับวิถีชีวิตหรือช่วยลดผ่อนปั ญหำ
ของเกษตรกร ในขณะเดี ย วกัน ข้อ มูล ที่ ไ ด้ม ำจำกกำรเก็ บ
รวบรวม ยังเอือ้ ให้ผจู้ ดั หลักสูตรสำมำรถออกแบบกำรเรียนรูท้ ี่
ช่วยผูท้ ี่มีระดับควำมต้องกำรที่ต่ำงกันได้ เช่น จำกกำรเก็บ
ข้อมูลทำให้ทรำบว่ำมีคนที่มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเขียน
จ ำกั ด โครงกำรฯ จึ ง ต้อ งจั ด ให้มี พี่ เ ลี ย้ งให้ก ำรสนับ สนุน
เกษตรกรคนดังกล่ำวเป็ นกำรเฉพำะโดยต้องเป็ นวิธีกำรที่เสริม
อำนำจและสร้ำงควำมมั่นใจด้วย หรือกำรที่เกษตรกรบำงคนที่
ไม่มีโทรศัพท์มือถือก็ตอ้ งเตรียมกำรเพื่อรองรับกำรอบรมและ
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แสวงหำแนวทำงที่จะทำให้เกษตรกรรำยดังกล่ำวสำมำรถทำ
ผลิตภัณฑ์และจัดจำหน่ำยได้ เป็ นต้น
2) ระบบพี่เลีย้ งคูข่ นำน
เนื่องจำกหลักสูตรและแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู เ้ ป็ น เชิง
ปฏิบตั ิกำรทัง้ หมด ดังนัน้ ในทุก ๆ หลักสูตรจัดให้มีพี่เลีย้ งที่
ช่วยสนับสนุนกำรเรียนรู ้ อำทิ หลักสูตรสบูจ่ ดั ให้มีพี่เลีย้ ง 1 คน
ต่อเกษตรกร 2 คน เพื่อทำให้ม่นั ใจว่ำเกษตรกรมีควำมเข้ำใจ
ในขัน้ ตอนกำรทำสบู่อย่ำงแท้จริง และสำมำรถทำสบู่ได้อย่ำง
ถูก ต้อ งตำมสูต รที่ ต นเองตั้ง ค่ ำ อย่ำ งมี เ อกลัก ษณ์ แ ละกำร
ทำซำ้ ทำให้เกษตรกรมีควำมมั่นใจมำกขึน้ หลักสูตรกำรตลำด
ออนไลน์ จัดเกษตรกรเป็ นกลุ่มคละกันในกลุ่มเกษตรกรที่มี
พืน้ ฐำนเทคโนโลยีกบั เกษตรกรที่ไม่คล่อง โดยจัดให้มีพี่เลีย้ ง
ประจำกลุ่มเพื่อให้ควำมช่วยเหลือและสนับสนุนกำรเรียนรู ้
กำรอบรมกำรถ่ำยภำพผลิตภัณฑ์เชิงปฏิบตั ิกำร จัด เกษตรกร
เป็ น 9 กลุ่ม โดยจั ด ให้มี พี่ เ ลี ย้ งประจ ำแต่ ล ะกลุ่ม เพื่ อ ให้
คำแนะนำ หลักสูตร “เกษตรกรมีตงั ค์” ก็ใช้พี่เลีย้ งในกำรช่วย
ประกบเพื่อให้เกษตรกรไม่รูส้ ึกว่ำกำรคำนวณเป็ นสิ่งที่ยำก
และเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจให้มำกขึน้
อำจกล่ำวได้วำ่ ระบบพี่เลีย้ งคูข่ นำน ไม่ได้เป็ นเพียงระบบ
สนับสนุนแต่เป็ นเงื่ อนไขสำคัญที่ทำให้กำรเรียนรู เ้ กิ ดขึน้ ได้
อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ เป็ นระบบประกันว่ำกำรเรียนรู ท้ ี่เกิดขึน้
เป็ นไปอย่ำงดีและเป็ นกระบวนกำรที่เสริมอำนำจให้กบั ผูเ้ รียน
อย่ำงแท้จริง เนื่องจำกแนวทำงกำรเรียนรู เ้ ชิงปฏิบตั ิกำรจะทำ
ให้ผเู้ รียนได้เห็นชิน้ งำนที่สำเร็จเสร็จสิน้ จำกกำรอบรมทุกครัง้
ส ำหรั บ พี่ เ ลี ้ย งคู่ ข นำน โครงกำรฯ ได้ คั ด เลื อ กจำก
คุณ สมบัติ ที่ เ หมำะสมสำหรับ แต่ล ะหลัก สูต ร อำทิ พี่ เ ลีย้ ง
สำหรับกำรทำสบูเ่ กือบทัง้ หมดเป็ นผูท้ ี่เคยทำสบู่หรือมีพืน้ ฐำน
กำรทำสบูอ่ ยูร่ ะดับหนึง่ ส่วนพี่เลีย้ งในหลักสูตร ส่วนพี่เลีย้ งใน
หลั ก สู ต รอื่ น ๆ ส่ ว นใหญ่ คั ด เลื อ กจำกนั ก ศึ ก ษำของ
มหำวิ ท ยำลัย แม่ ฟ้ ำ หลวง ซึ่ ง จะมี ก ำรประชุ ม เพื่ อ ชี ้แ จง
รำยละเอียดของแต่ละหลักสูตรก่อนทุกครัง้ กำรทำเช่นนี ้ ไม่
เพี ย งแต่เกษตรกรได้เรีย นรู ผ้ ่ำนกระบวนกำรหนุน เสริม แต่
นักศึกษำที่มำทำหน้ำที่เป็ นพี่เลีย้ งก็ได้เกิดกำรแลกเปลีย่ นและ
เรียนรูจ้ ำกเกษตรกรด้วยเช่นกัน

3) คูค่ ิดคูข่ นำน
สือ่ สังคมออนไลน์ เป็ นเครือ่ งมือที่ถกู นำเอำมำใช้ในหลำย
โอกำส แต่กำรใช้สอื่ สังคมออนไลน์จะประสบควำมสำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ที่แต่ละกลุม่ บุคคลตัง้ ไว้หรือไม่ ขึน้ อยู่กบั วิธีกำร
ในกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำรเกษตรคู่ ข นำนได้ ตั้ ง ไลน์ (Line) กลุ่ ม ด้ ว ย
วัต ถุป ระสงค์ห ลัก ในชั้น แรก คื อ เพื่ อ ใช้เ ป็ น ช่ อ งทำงในกำร
สื่อสำรกับเกษตรกรเพื่อเข้ำร่วมโครงกำรฯ ส่งต่อข้อมูล และ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำร แต่เมื่อโครงกำรฯ ได้ดำเนินกำรไป กลับ
พบว่ ำ ไลน์ก ลุ่ ม เกษตรคู่ ข นำนกลำยเป็ นชุ ม ชนแห่ ง ก ำร
แลกเปลี่ย นเรีย นรู ร้ ะหว่ำ งเกษตรกรเอง มี ก ำรแลกเปลี่ย น
ข้อมูลข่ำวสำร ร้องขอกำรสนับสนุน เช่น กำรขอซือ้ วัตถุดิบ
กำรเกษตร เป็ นต้ น ทั้ ง ยั ง พบด้ว ยว่ ำ กำรเพิ่ ม วิ ท ยำกร
คณะทำงำน ผูร้ บั ผิดชอบโครงกำร และเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ
ในไลน์กลุ่ม ทำให้เกษตรกรสำมำรถถำมคำถำมหรือปรึกษำ
เรือ่ งต่ำง ๆ ทัง้ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรฯ หรือเรือ่ งอื่น ๆ
ข้อควำมที่มกั จะพบเห็นทุกวันคือ กำรลงรู ปภำพกำรทำ
สบู่เพื่อให้ในกลุ่มทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำในกำรทำสบู่ ถำม
สูตรจำกวิทยำกรเมื่อติดขัด กำรถ่ำยภำพสบู่เพื่อขอคำแนะนำ
เกี่ยวกับภำพถ่ำยจำกวิทยำกรและเพื่อนเกษตรกร กำรส่งภำพ
บรรจุภัณฑ์เพื่อขอควำมเห็น ตลอดจนกำรแลกเปลี่ยนเรื่อง
กำรขำย หรือกำรถำมในเชิงปรึกษำเรื่องต่ำง ๆ และด้วยกำร
ตอบข้อควำมของวิทยำกร คณะทำงำน ผูร้ บั ผิดชอบโครงกำร
และเจ้ ำ หน้ำ ที่ ที่ ทั น ท่ ว งที ด้ว ยทั ศ นคติ ที่ ดี แ ละพร้อ มจะ
ช่วยเหลืออย่ำงแท้จริง ทำให้ไลน์กลุม่ ทำหน้ำที่เป็ นชุมชนกำร
เรียนรูท้ ี่เป็ นคูค่ ิดคูข่ นำนของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ
นอกจำกไลน์กลุม่ แล้ว เกษตรกรยังมองเห็นว่ำโครงกำรฯ
เป็ น คู่คิ ด คู่ข นำนโดยได้มี กำรปรึก ษำเกี่ ยวกับ กำรประกอบ
อำชี พอย่ำงต่อเนื่องในอีกหลำยช่องทำง ทัง้ กำรมำพบด้วย
ตนเอง กำรออกพืน้ ที่เพื่อให้ก ำรสนับสนุนเกษตรกรบำงรำย
กำรโทรศัพท์ปรึกษำ ซึ่งพัฒนำกำรที่สงั เกตได้เป็ นประจักษ์คือ
ตัว อย่ำ งของเกษตรกรหลำยรำยที่ ได้มี ก ำรออกแบบบรรจุ
ภัณ ฑ์ ออกแบบโลโก้ซึ่งมี กำรขอควำมเห็น เพื่ อปรับเปลี่ยน
หลำยครัง้ หรือกำรมองโครงกำรฯ ว่ำเป็ นคู่คิดเพื่อขยำยฐำน
กำรตลำดของกำรจัดจำหน่ำยสบูธ่ รรมชำติแบบกวนเย็น
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โครงกำรพัฒนำอำชีพให้กบั เกษตรกรอำจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ใน
สังคมไทย แต่โครงกำรพัฒนำอำชี พคู่ขนำนกำรเกษตรฐำน
รำกครบวงจร จังหวัดเชี ยงรำย หรือโครงกำรเกษตรคู่ขนำน
เป็ นโครงกำรที่พิจำรณำจำกกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
พบว่ำบรรลุวตั ถุประสงค์ และจำกกำรประเมินผลโครงกำรฯ
โดยเกษตรกรพบว่ำโครงกำรตอบสนองเกินควำมคำดหวังของ
เกษตรกรอย่ำงมำก
บทควำมนีไ้ ด้ชีใ้ ห้เห็นว่ำควำมสำเร็จของโครงกำรฯ เกิดขึน้ จำก
“นวัตกรรมบริหำรองค์กำร” ตำมกรอบของ Painter (2018) ซึ่งมี
องค์ประกอบของนวัตกรรมย่อย 3 อย่ำง คือ (1) นวัตกรรม “กำร
จัดกำรเรียนรู ค้ รบวงจรแบบสะท้อนกลับ” (2) นวัตกรรม “ภำคี
5 ประสำน” (3) นวัตกรรม “คูข่ นำน”
สิ่งสำคัญที่ได้เรียนรู จ้ ำกกำรทำโครงกำรฯ คือ (1) ควำมเข้ำใจ
กลุ่ม เป้ ำ หมำยเป็ น สิ่ ง ที่ ส ำคัญ ที่ สุด เพรำะควำมเข้ำ ใจใน
กลุม่ เป้ำหมำยจะทำให้กำรออกแบบโครงกำรฯ ตอบสนองต่อ
ปั ญหำและควำมต้องกำรของเกษตรกรอย่ำงแท้จริง ปิ ดช่อง
โหว่ที่เป็ นควำมกังวลหรือสำมำรถพัฒนำโครงกำรฯ ได้อย่ำง
ครบวงจร ตลอดจนสำมำรถบริหำรจัดกำรโครงกำรฯ ได้อย่ำง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ (2) ภำคี ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในกำรขั บ เคลื่ อ น
โครงกำรฯ ต้อ งมี พื น้ ฐำนควำมเข้ำ ใจร่ว มกัน ทั้ง ในแง่ ข อง
ควำมเข้ำใจในกลุ่มเป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ของกำรทำ
โครงกำรฯ ที่มีกลุ่มเป้ำหมำยเป็ นศูนย์กลำง อีกทัง้ ยังต้องมี
ควำมพร้อมที่จะช่วยเหลือตำมศักยภำพของตนเอง เช่นนี ้ จึง
จะเกิ ดภำพของกำรประสำนควำมร่วมมือภำคีอย่ำงแท้จริง
(3) กำรวำงบทบำทของโครงกำรฯ ในฐำนะคู่คิดคู่ขนำน เป็ น
องค์ป ระกอบส ำคัญ ที่ จ ะท ำให้เ กษตรกรรู ้สึ ก มั่น ใจ เสริ ม
อำนำจให้เกษตรกรพัฒนำตนเองโดยมีโครงกำรฯ เป็ นเพื่อน
คู่คิดให้คำปรึกษำ เช่นนีจ้ ะทำให้ลดภำวะควำมพึ่งพิงและเห็น
ควำมพยำยำมของเกษตรกรที่ จ ะพัฒ นำตนเองไปสู่ค วำม
ยั่งยืนต่อไป
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