องคความรู (Knowledge Management :KM)
****************
เรื่อง การจัดกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรใหประสบความสําเร็จ
การถายทอดความรูตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ซึ่งโรงเรียนเกษตรกรหรือ FFS
(Farmer Field School, FFS) คือกิจกรรมการฝกอบรมตลอดฤดูกาลเพาะปลูกโดยมีการฝกอบรมในแปลง
ปลูกพืชเนื่องจากเปนกิจกรรมที่ดําเนินการตลอดฤดูกาลเพาะปลูกจึงครอบคลุมทุกระยะพัฒนาการของพืช
รวมทั้งการปฏิบัติจัดการที่เกี่ยวของทั้งหมด กระบวนการฝกอบรมจะใชวิธีใหผูเรียนรูเปนศูนยกลาง โดยการมี
สวนรวมและอาศัยกระบวนการเรียนรูจากการหาประสบการณการปฏิบัติจริ ง
เหตุผลที่ตองฝกอบรมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ตลอดฤดูกาล คือ
1) แตละชวงระยะเวลาการเจริญเติบโตของพืชมีปญหาศัตรูพืชที่แตกตางกัน จึงจําเปนตอง
ฝกอบรมใหครอบคลุมครบทุกระยะพืชอยางนอยหนึ่งฤดูกาลเพาะปลูก
2) แตละชวงการเจริญเติบโตของพืชมีความแตกตางกัน อาทิความตองการ น้ํา ปุย วัสดุคลุก
ดิน การกําจัดศัตรูพืช การถอนแยก การตัดแตง ฯลฯ ดังนั้นการจัดการแปลงจึงขึ้นอยูกับพัฒนาการของพืช
3) กระบวนการบางอยางจําเปนตองเฝาสังเกตหรือสํารวจ เชน ความเคลื่อนไหวของ
ประชากรแมลง การระบาดของโรคและการชดเชยของพืชฯลฯ จึงจะคอยๆ มีการพัฒนาอยูตลอดเวลาตั้งแต
ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว
4) ผลของการตัดสินใจจัดการแปลงที่ไดกระทําไปในแตละขั้นตอนของการเจริญเติบโตของ
พืชนั้น สามารถสังเกตไดในชวงถัดไปของการเจริญเติบโตของพืชและจําเปนอยางยิ่งที่ จะตองมีการติดตามผล
ของการจัดการแปลง การฝกอบรมเพียงหนึ่งฤดูกาลสามารถครอบคลุมทุกการเจริญเติบโตของพืชได แตปญหา
ศัตรูพืชที่เกิดขึ้นจะผันแปรตามฤดูกาลพืชผักที่เพาะ ปลูกในชวงที่มีอากาศแหงและเย็น (พฤศจิกายน- มกราคม)
มีป ญ หาศั ต รู พื ช ไมเ หมื อนกั บ พื ช ที่ ป ลู กในชว งที่ อากาศรอ นและแหง (มี น าคม-พฤษภาคม) หรื อช ว งฤดู ฝ น
(มิถุนายน-กันยายน) ดวยเหตุนี้เองเปนการฝกอบรมจึงควรดําเนินการมากกวาหนึ่งฤดูเพื่อใหเกิดความชํานาญ
กับพืชเพาะปลู กกับทุกแงมุม ดังนั้นจึงแนะนําใหดําเนินการโรงเรียนเกษตรกรในฤดูที่สองหรือฤดูที่สาม เมื่อ
เกษตรกรมีประสบการณในกระบวนการเรียนรูมากขึ้นบทบาทหนาที่ของวิทยากรพี่เลี้ยงจะคอยๆ ลดลงในการ
ดําเนินโรงเรียนเกษตรกรชวงหลัง
ปญหาที่พบ และแนวทางแกไข ในการจัดกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
ปญหา

แนวทางแกไข
1. เกษตรกรบางรายยังไมกลาที่จะแสดงออกในการจัด
1. ชี้แจงทําความเขาใจกับเกษตรกรกอนการทํา
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรไมกลาแสดงความคิดเห็น ไม กิจกรรมในแตละครั้ง การทํากิจกรรมกลุมสัมพันธ
กลานําเสนอผลการทํากิจกรรมกลุม บางครั้งอาจเกิดความ เนนกิจกรรมการมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม และ
กดดันในระหวางดําเนินการ
จัดทําข อตกลงรวมในกลุม ใหเกษตรกรทุกคนตองมี
สวนรวมและออกมานําเสนอผลการทํากิจกรรมกลุม
ในแตละครั้ง

ปญหา

แนวทางแกไข

2. เกษตรกรบางรายมีระดับการศึกษานอย ทําใหไมสามารถ 2. จัดใหมีการคัดเลือกผูนํากลุมในแตละกลุมที่มี
อานออกเขียนไดคลอง
ความสามารถอานออกเขียนไดคลอง เปนผูกํากับดูแล และ
ชวยเหลือในการจดบันทึก
3. เกษตรกรสวนใหญมีความเขาใจผิดใน การปฏิบัติ
ทางการเกษตร ซึ่งไมถูกตองตามหลักวิชาการ เชน
การใสปุยในนาขาวที่ไมถูกสูตร ถูกชวง ถูกเวลา ทําให
สงเสริมการระบาดของโรคและแมลงในแปลงนา

3. นําหลักวิชาการที่เกี่ยวของอธิบายเพื่อทําความ
เขาใจกับเกษตรกรถึงขอดี ขอเสีย และแนะนําให
เกษตรกรทดลองปฏิบัติตาม เชน ใหเกษตรกร แบง
พื้นที่ใสปุยประมาณ 1 ไร ใสปุยตามคําแนะนําตาม
หลักวิชาการเพื่อเปรียบเทียบกับวิธีของเกษตรกรเอง

4. การจัดกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในบางครั้ง
มักถูกกําหนดเนื้อหา หลักสูตร ตามเงื่อนไขของการ
ดําเนินโครงการ ซึ่งบางครั้งไมเหมาะกับสภาพพื้นที่
ดําเนินการ

4. ดําเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณะ
วิทยากร และกลุมเกษตรกรผูเขารวมโคร งการ เพื่อ
แสวงหาองคความรูที่ มีความเหมาะสมในพื้นที่ และ
ตรงกับความตองการของเกษตรกร

5. เกษตรกรสวนใหญมักขาดความตั้งใจ และขาด
5. - ควรจัดใหมีกิ จกรรมกลุมสัมพันธ การนันทนาการ
ความสนใจในการจัดกระบวนการ อาจเพราะมีเนื้อหา ระหวางที่ดําเนินการ
วิชาการมากเกินไป ระยะเวลาในการดําเนินการ
- สื่อการสอนควรเปนภาพและเสียง เชน วีดีโอ
ยาวนานเกินไป
มากกวาเปนแผนกระดาษติดใหดู เพราะจะสรางความ
สนใจใหเกษตรกรเปนอยางมาก
- ควรเนนการปฏิบัติจริง และปฏิบัติในแปลง
มากกวานั่งฟงการบรรยาย แลวมีการสอดแทรก
วิชาการระหวางการปฏิบัติ
- ควรกําหนดเวลาในการดําเนินการใหเหมาะสม
ในแตละกิจกรรม หรือในการดําเนินการในแตละครั้ง
6. เกษตรกรขาดความกระตือลือลนในการรวม
6. – ผูดําเนินการควรจัดใหมีรางวัล หรือสิ่งติบแทน
กิจกรรมโรงเรียนเกษตรกรในแตละครั้ง
ใหแกกลุม หรือเกษตรกรที่มีความสนใจ หรือเอาใจใส
ในการรวมกิจกรรม
- ควรมอบหมายงานใหแตละกลุมดําเนินการ
หลังจากที่ดําเนินการแลวเสร็จในแตละครั้ง เพื่อให
นํามาเสนอในการดําเนินการครั้งตอไป
- ควรมีบทลงโทษอยางสรางสรรค แกกลุมที่ ไม
ดําเนินการ หรือดําเนินการลาชา เชน การเตน การ
รองเพลง
- ควรมีสิ่งตอบแทนเมื่อไดมารวมกิจกรรม เชน
คาพาหนะ คาอาหาร วัสดุฝก

แนวทางในการดําเนินกิจกรรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
1. การคัดเลือกพื้นที่ คัดเลือกเกษตรกร ในการดําเนินการควรพิจารณาจาก
พื้นที่
- เหมาะสมตอการเพาะปลูกพืชที่ดําเนินการ
- มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่กวางขวางพอ เชน ศาลาประชาคม ศาลาวัด
- มีพื้นที่เพาะปลูกติดตอกันเปนผืนใหญเพื่อใหงายตอการดําเนินการ
- มีแปลงตนแบบ แปลงเรียนรู ที่สัญจรไปมาสะดวกเพื่อใหงายตอกา รดําเนินการ
- ที่สําคัญเปนพื้นที่ หรือหมูบานที่ผูนําชุมชนมีความเอาใจใส และมีการประสานงาน
ที่ดี เพราะจะทําใหงายตอการดําเนินการทุกกิจกรรม
เกษตรกร
- ควรจัดใหมีการประชุมเพื่อประชาคมคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพรอม ความสนใ จ
ที่จะเขารวมกิจกรรม
- เกษตรกรตองมีการเพาะปลูกพืชที่จะดําเนินการจริง และ ดําเนินการเพาะปลูกดวย
ตนเองเพื่อใหทราบถึงปญหา และเกิดความเขาใจจริงในการดําเนินการ
- ควรคัดเกษตรกรใหมี คุณสมบัติ ที่สมดุลกัน เชน เพศ อายุ การศึกษา ไมควรคัดใหมี
มากไปทางใดทางหนึ่ง เพราะจะทําใหเกิดปญหาในระหวางการดําเนินกิจกรรม ยกตัวอยาง เชน มีคนสูงอายุ
มากเกินไปอาจทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินกิจกรรมที่ตองการความคลองตัว หรือมีเกษตรกรที่มีร ะดับ
การศึกษานอยมากเกินไป อาจทําใหเกิดปญหาในการดําเนินกิจกรรมดานการอาน การเขียน การบันทึก
- เกษตรกรที่เขารวมกิจกรรม ควร คัดจากผูนําชุมชนเขารวมดวย

2. ชี้แจงการจัดกระบวนการ ขั้นต อนการดําเนินการใหชัดเจน และจัดทําขอตกลง รวม
ขอบังคับ ตลอดการดําเนินกิจกรรม เชน การมาตรงเวลา การขาดอบรม การมีสวนรวมในกิจกรรมของทุกคน
โดยขอบังคับทุกอยางเกิดจากเกษตรกรกําหนดเอง และเกษตรกรทุกคนยอมรับได
3. กําหนดหลักสูตรในการเรียนรูแตละครั้ง โดยใหเกิดจ ากความตองการของเกษตรกรเอง
แตเจาหนาที่ ผูรับผิดชอบตองนํามาปรับใหส อดคลองกับวัตถุประสงค หรือขอกําหนดของโครงการดวย แลว
นํามาเรียบเรียงลําดับ การดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับชวงการเจริญเติบโตของพืชที่ดําเนินการ แล วเขียน
เปนหลักสูตรอบรมใหเกษตรกรทุกคนไดดูแลวจดเปนตารางการเรียนไว
4. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองหาองคความรู เอกสาร จัดเตรียมเนื้อหาวิชาการ วัสดุอุปกรณ
โสตวัสดุ และสิ่งตางๆที่ใชในการอบรมแตละครั้งใหพรอม และกําหนดระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมในครั้ง
นั้นใหชัดเจน ควรกําหนดใหมีเนื้อหาวิชาการ การนันทนาการ การฝกปฏิบัติ การนําเสนอใหมีความเหมาะสม
สอดคลองกัน เพื่อกระตุนความตองการเรียนรูของเกษตรกร
5. นัดหมายวันอบรมอีกครั้ง กอน 3 วัน หากในวันดังกลาวภายในหมูบานมีการจัดงานตางๆ
เชนงานแตง งานศพ ควรเลื่อนการอบรมออกไป เพราะเกษตรกรสวนใหญจะไมสะดวกในการมารวมกิจกรรม
และไมมีสมาธิในการอบรม
6. ดําเนินการจัดอบรมตามแผนการที่กําหนดไว
กิจกรรมในกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร แตละครั้ง
1 กิจกรรมกลุมสัมพันธ

2. การปฏิบัติ ลงสํารวจแปลง

3. การวิเคราะหและตัดสินใจในกลุม

4. นําเสนอผลงาน และสอดแทรกวิชาการ

7. ควรเสริมองคความรูใหมๆที่เกษ ตรกรไมเคยรู หรือปฏิบัติมากอน ในแตละครั้งของการ
อบรม เชน การคัดเมล็ดพันธุ ขาวดวยเกลือ การคัดเมล็ดพันธุขาวจากขาวกลอง การผลิตสา รกําจัดวัชพืช การ
ผลิตฮอรโมนไขบํารุงพืช เปนตน แลวหาวัสดุมาใหเกษตรกรลองทําดูแลวนําไปใช เปนการกระตุนการอยาก
มารวมกิจกรรมในแตละครั้งของตัวเกษตรกรเอง ซึ่งองคความรูตางๆที่นํามาสอนตองเปนองคความรูที่ ปฏิบัติได
จริง ไมยุงยาก วัสดุหางาย ที่สําคัญตองเค ยมีเกษตรกรรายอื่นทดลองใชแลวจึงมีการนํามาเผยแพร
8. หลังจากการดําเนินกิจกรรมจนเสร็จสิ้น ควรมีการประเมินเกษตรกรวามีความพึงพอใจใน
การรวมกิจกรรมมากนอยเพียงใด มีการสรุปปญหา อุปสรรค และความสําเร็จในแตละกิจกรรม เพื่อนํามา
แกไขปรับปรุงในการดําเนินการในกลุมตอไป

เรียบเรียงโดย
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