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โรงเรียนชาวนา มูลนิธิขาวขวัญ จ.สุพรรณบุรี

รายชื่อผูใหขอมูลเพิ่มเติม
1. คุณเดชา ศิริภัทร 035 597193
2. คุณจันทนา   หงษา 04 6465908

มขข.ไดรับการสนับสนุนจาก สคส. ใหดําเนินการโครงการสงเสริมการจัดการความรูเรื่องการทํานาขาวใน
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ ดังน้ี

1. เพ่ือใหชาวนาไดมีโอกาสเรียนรูรวมกันอยางอิสระ  และสามารถสรางความรูและเทคโนโลยีของตนเอง
สําหรับเกษตรกรรมยั่งยืนได ในเรื่อง

- การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี
- การปรับปรุงบํารุงดิน โดยไมใชสารเคมี
- การพัฒนาพันธุขาวใหเหมาะสมกับระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

2. เพ่ือใหเกิดการผสมผสานความรูเดิมกับความรูใหม  ทั้งจากมูลนิธิขาวขวัญซ่ึงเปนผูอํานวย การจัด
กระบวนการเรียนรูและจากแหลงภายนอกอื่นๆ อันจะนําไปสูเปาหมายสูงสุดของชาวนาทุกคน คือ การมีสุขภาวะที่ดี
สามารถพึ่งพาตนเองไดในระยะยาว

3. เพ่ือสนับสนุนใหเกิดชุมชนชาวนา (Community of Practices) ที่สามารถเชื่อมโยงกันและแลกเปลีย่นเรียน
รูกนัอยางตอเน่ืองถงึแมโครงการนีจ้ะสิน้สดุลง โดยสมาชกิมีทัง้กลุมเปาหมายของโครงการและจากที่อ่ืนๆ ทั่วประเทศ

4. นําผลสัมฤทธิ์ของโครงการเปนเครื่องมือผลักดันเชิงนโยบายดานเกษตรกรรมยั่งยืนและนโยบายดานการ
สรางเสริมสุขภาพแกเกษตรกรตอไป

โครงการนี้กําหนดดําเนินการในชวงเดือนเมษายน 2547-มีนาคม 2549   

การดําเนินงานของโรงเรียนชาวนา
• โรงเรียนชาวนาของ มขข.มี 4 แหง ในพ้ืนที่ 4 อําเภอของ จ.สพุรรณบุรี คือ

1) โรงเรียนชาวนาในตําบลบานโพธิ์ และตําบลดอนโพธิ์ทอง อําเภอเมือง นักเรียนมาจาก 7 หมูบาน
รวม 60 คน เปดเรยีนทกุวนัอังคาร โดยใชสถานทีท่ีบ่านผูใหญบญุมา  ศรแีกว

2) โรงเรียนชาวนาในตําบลวัดดาว  อําเภอบางปลามา นักเรียนมาจากบานสังโฆ รวม 43 คน เปดเรียน
ทุกวันพฤหัสบดี โดยใชสถานที่ศาลาการเปรียญวัดดาว

3) โรงเรียนชาวนาในตําบลบานดอน อําเภออูทอง นักเรียนชาวนามาจาก 6 หมูบาน รวม 62 คน    
เปดหองเรยีน 2 หอง คอื หอง ก  เปดทกุวนัเสาร ใชคุมหมู 6 เปนทีเ่รยีน  หอง ข เปดทุกวันพุธที่บาน
คุณระเบียบ  เหมาเพชร

4) โรงเรียนชาวนาตําบลไรรถ อําเภอดอนเจดีย นักเรียนมาจากบานหนองแจง จํานวน 43 คน        
เปดเรียนทุกวันอาทิตยที่ศาลาการเปรียญวัดสระพระยา
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พ้ืนที่ปฏิบัติการจริง (social lab) น้ันอยูในทองนาของนักเรียนชาวนาแตละคนและที่สํานักงานมูลนิธิขาว
ขวัญ อันเปนการเนนการเรียนรูแบบคนพบดวยตนเองและกลุม (discovery learning)

• นอกจากนกัเรยีนชาวนาจาํนวนรวม 208 คนจาก 4 โรงเรยีนนาํรอง อันถอืไดวาเปนชมุชน นักปฏิบัติของ
ชาวนา (Community of Practices) แลว ยังมีชาวนาที่สนใจแตยังลังเล รีรอ และขาดแรงบันดาลใจที่มาก
พอรอบขางมารวมสังเกตการณและแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยเปนบางวาระอีกจํานวนหนึ่ง

• เจาหนาที่จาก มขข. ทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู  ผูอํานวยการกลุม รวมทั้งทําหนา
ที่ประสานงานระหวางโรงเรียน : มขข. : สคส

• แมในชวงเวลาที่ผานมาจนถึงปจจุบันจะมีความตื่นตัว และมีการเคลื่อนไหวทางสังคม (social
movement) คอนขางมากในเรื่องเกษตรอินทรีย  อันมีอิทธิพลมาจากกระแสความตื่นตัวดานตางๆ เชน
การหาทางเลือกใหมทางการเกษตรที่มุงลดละเลิกเกษตรแบบเคมี  ความตื่นตัวเรื่องสุขภาวะองครวม
และอาหารปลอดภัย  และความตื่นตัวเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มุงเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม  การปรับ
ปรุงคุณภาพดิน  แนวนโยบายของประเทศเรื่องการเปนครัวของโลก  รวมทั้งกระแสโตกลับพืช GMO
จนทําใหมีการดําเนินการเรื่องโรงเรียนชาวนากันแพรหลายมากขึ้น แตโรงเรียนชาวนาในหลักคิดของ
มขข. มีเอกลกัษณและจุดยนืชดัเจน (strategic position) ในเรือ่งการเปลีย่นกระบวนทศันของชาวนาให
ไดกอนมุงที่การปฏิบัติการทางเทคนิคดานเกษตรอินทรีย มีจุดเนนเรื่องวิถีชีวิตที่เรียบงาย พอเพียง
และการพึง่พาตนเองอยางสมัพทัธกับระบบตลาด มีหลกัสตูรทีมี่เอกลกัษณแตกตางไปจากทีอ่ื่น เพ่ือ
สนองหลักคิดดังกลาวและเปนหลักสูตรที่ตองใชทักษะและความตั้งใจสูง คือ หลักสูตรการพัฒนาพันธุ
ขาวใหเหมาะสมสอดคลองกับระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  นอกจากนี้เอกลักษณที่เดนชัดมากของ มขข.
คือ การใชทุนทางวัฒนธรรม ประเพณีที่สัมพันธกับวงจรการปลกูขาวมารือ้ฟนสรางแรงบนัดาลใจ
และการเรียนรูเพือ่การดาํรงชวีติทีผ่สมผสานกบัสรรพสิง่ รวมถงึการเนนเรือ่งความสมัพนัธอันอบ
อุนภายใน ครอบครัวและชุมชน

• การบริหารจัดการใหนักเรียนชาวนามีฉันทะ  อยากรูอยากเห็นมารวมเรียนรูดวยกันอยางตอเน่ืองนัน้
โรงเรยีนชาวนาทีดํ่าเนนิการอยูในพ้ืนทีต่างๆ ในสงัคมไทย ใชกลยทุธทัง้ทีเ่หมือนและแตกตางกนัไป  แต
เง่ือนไขหลกัในหลายๆ พ้ืนทีดู่เหมือนจะใชเง่ือนไขทางเศรษฐกจิและสขุภาพเปนสาํคญั  สาํหรบั มขข.แลว
พยายามใชหรือสรางเงื่อนไขดานแรงบันดาลใจ (inspiration) มากกวาเรื่องโครงสรางแรงจูงใจ
(incentive structure) ทางเศรษฐกิจ  และใชเงื่อนไขขอตกลงรวมของกลุม (social agreement)   
เปนตัวกํากับพฤติกรรมนักเรียนโรงเรียนชาวนา ดังน้ี

1) นักเรียนชาวนาจะเรียนรูรวมกันอยางตอเน่ือง 18 ครั้ง/หลักสูตร
2) นักเรียนชาวนาตองมีแปลงนาในการทดลอง อยางนอยที่สุดจํานวน 2 ไรที่ใชในการทดลอง

ตลอดหลักสูตร
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3) โรงเรียนชาวนาเปดเรียนสัปดาหละ 1 วัน ๆ ละ 3 ชั่วโมง คือ 09.00-12.00 น. โดยกําหนดให
เปนวนัหนึง่วนัใดตลอดทัง้หลกัสตูร ขึน้อยูกบันักเรยีนแตละโรงเรยีนจะตกลง กันและยึดถือตาม
ขอตกลงนั้น

4) นักเรียนชาวนาหามขาดเรียนติดตอกันเกิน 2 ครั้ง  แตหากมีผูแทนที่ตัดสินใจแทนได มาเขา
เรียนแทนจะถือวาไมขาดเรียน

5) หามนักเรียนชาวนาขาดเรียนเกิน 5 ครั้ง หากขาดเกิน 5 ครั้งจะไมไดรับวุฒิบัตร
6) นักเรียนชาวนาที่มาเรียนตอเน่ืองกันอยางนอย 10 ครั้ง จึงจะไดรับเสื้อประจํารุนเปนรางวัล

ขอตกลงของกลุมทีก่าํหนดขึน้รวมกนัน้ัน กเ็พ่ือบรรลคุวามคาดหวงัและเปาหมายการเรยีนรูรวมของกลุมที่
ตองการบรรลุผล ดังน้ี

1) นักเรียนชาวนาตองการปรับวิธีการผลิตขาวเพื่อลดตนทุน โดยหันมาใชสมุนไพรแทน
2) นักเรียนชาวนาตองการลดหนี้สิน
3) นักเรียนชาวนาสนใจที่จะพัฒนาเทคนิคดานการเกษตร เชน เรื่องดิน เรื่องพันธุขาว
4) นักเรียนชาวนาสนใจที่จะกลับมารื้อฟนประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น  โดยเฉพาะประเพณีที่

เกี่ยวของกับการทํานาขาว
5) นักเรียนชาวนาตองการมีสุขภาพดี ตองการใหครอบครัวอยูกันอยางอบอุน

ผลการดําเนินงาาน

1. องคความรูเร่ืองการพัฒนาชาวนา (คุณกิจ) สูการเปน “คุณอํานวย”
โครงการที่ สคส.ใหการสนับสนุน มขข.น้ัน กอใหเกิดองคความรูเรื่องการพัฒนาชาวนาในระบบเกษตร

กรรมยั่งยืน ทําใหไดตนแบบ แนวทางเพื่อประยุกตตอไปไดในวงกวาง
หากสังคมไทยจะมุงเนนอยางจริงจังเรื่องวิถีชีวิตแบบพอเพียง กลาวเฉพาะภาคเกษตรและชาวนานั้น พบ

วา จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด กระบวนทัศนชาวนา ดวยการสรางการเรียนรูใหม (re-train) เปนจํานวนมาก  การ
ดําเนินงานที่ผานมาของ มขข. โดยใชเครื่องมือดานการจัดการความรู นับเปนแนวทางหนึ่งที่มีศักยภาพ กลาวไดวา
ขณะน้ี มขข. มีวิธีวิทยา (methodology) และเครื่องมือในการพัฒนาชาวนาที่นาจะสามารถนําไปประยุกตใชขยายผล
ตอไปได  

มขข.สามารถพัฒนาศักยภาพคุณกิจไปสูการเปนคุณอํานวยไดรวมทั้งสิ้นประมาณ 25 คน (จําแนกเปน อู
ทอง 10 คน, หนองแจง 6 คน, อ.เมือง 5 คน และวัดดาว 4 คน) อยางไรก็ตาม คุณกิจที่พัฒนาเปนคุณอํานวยเหลานี้
จะสามารถเปนคุณอํานวยไดในบางหัวขอ บางประเด็น และยังตองการเพิม่พูนทกัษะดานตางๆ เพ่ิมเตมิ เชน การจบั
ประเด็น การเชือ่มโยงปญหาและปรากฏการณ และความรูเกีย่วกบัสถานการณปจจุบัน เปนตน
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อน่ึง ผลลัพธที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือ โครงการสามารถ “เจียรนัย” นักเรียนชาวนาหรือ “คุณกิจ” บาง
คนใหพัฒนาศักยภาพเปน “คุณอํานวย” ที่สามารถเปนผูนําดานออกแบบการเรียนรูและนําเพื่อนชาวนาเรียนรูในโรง
เรียนชาวนาได รวมทั้งสามารถบรรยายกระบวนการโรงเรียนชาวนาใหกบัผูรับการฝกอบรมหรอืศกึษาดงูานได เรือ่งนี้
นับวามีความสําคญัยิง่ เน่ืองจากจะทาํใหสามารถขยายผลหรือรักษาสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นแลวใหคงอยูในโรงเรียนชาวนาได
ตอไป   โครงการของ มขข. มี   องคความรูเบื้องตนในระดับหน่ึงแลวในการพัฒนา “คุณกิจ” ใหเปน “คุณอํานวย”

ขณะน้ียังคงมีนักเรียนชาวนาที่ยังคงมุงม่ันแข็งขันมาเรียนรูอยางตอเน่ือง จํานวนรวมประมาณ 100 คน
คุณอํานวยของ มขข.ยังคงไปเยี่ยมเยือนนักเรียนชาวนาที่ไมมาเรียน เพ่ือรับทราบปญหาและคงความสัมพันธที่ดีไว
นอกจากนี้บางโรงเรียนใชวิธีรวมกลุมใหกําลังใจ เนนคุณภาพของนักเรียนที่ยังเรียนรูรวมกันอยู และเริ่มเรียนรูฝก
ปฏิบัติในเน้ือหาสาระที่ยากขึ้น

โครงการที่ สคส.ใหการสนับสนุน มขข.สามารถพัฒนานักเรียนชาวนาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในชวงแรก
น้ีไดถึง 208 คน (ในจํานวนนี้มีศักยภาพทั้งที่เขมขนจริงจังมาก ปานกลาง และยังตองการการหนุนเสริมตอ) ซ่ึงนับ
วาเปนจํานวนมาก เน่ืองจากเปนกลุมผูผานการเรียนรูจากการปฏิบัติ การจริง  ในระยะยาว ชาวนาเหลานี้นับเปนทุน
มนุษยที่สําคัญตอการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในสังคมไทย  โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ตอไปในอนาคต

นอกจากนักเรียนชาวนาจํานวนดังกลาวแลว ยังมีชาวนาจากจังหวัดเครือขายตางๆ อีกเปนจํานวนมากที่
สนใจในวิถีชีวิตแบบพอเพียง มารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ มขข.และนักเรียนชาวนาในโครงการนี้

อน่ึง ชาวนาโดยทั่วไปที่ไมไดสมัครเปนนักเรียนชาวนาในโรงเรียน มขข. 4 แหง แตมีพ้ืนที่หรือที่อยูอาศัย
ใกลเคียงกับโรงเรียนชาวนานั้น ก็พบวามีจํานวนหนึ่งที่เห็นผลและเริ่มทําตาม แมจะไมเต็มรูปแบบ นับวา โครงการมี
ผลขางเคียง (neighborhood effect) อยูระดับหน่ึงดวย

2. องคความรูเร่ืองการพัฒนาผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู (คุณอํานวย) ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
เง่ือนไขทีส่ําคญัมากประการหนึง่ในการดําเนนิโครงการโรงเรยีนชาวนานํารองของ มขข. คือการม ี“คุณ

อํานวย” ที่มีศักยภาพ  มขข.สามารถสรรหาบุคลากรดังกลาวมาดําเนินการโครงการและเรียนรูจากปฏิบัติการจริง
รวมไปกับนักเรียนชาวนา  แมอาจจะมีสมรรถนะบางดานที่ “คุณอํานวย” ของ มขข.ตองเติมเต็ม พัฒนายกระดับตน
เอง แตก็กลาวไดอยางคอนขางม่ันใจวาการดําเนินโครงการนี้ทําให มขข.มีองคความรูที่สําคัญดานการคัดเลือกและ
พัฒนาศักยภาพผูอํานวยความสะดวกในการพัฒนาการเรียนรูกรณีโรงเรียนชาวนา

แมจะมีสมรรถนะดําเนินงานไดคอนขางดีแลว  แตคุณอํานวยของ มขข.ก็ยังมีความตองการพัฒนาเพิ่มขึ้น
ในดานตางๆ ดังน้ี

- พัฒนาทักษะการทํานาจากการปฏิบัติจริง (ขณะน้ีรูดานทฤษฎี, เทคนิค)
- ความรูและเทคนิคดานการเกษตร (เพ่ือตอบคําถามของชาวนาได)
- ความรูใหมเพ่ือแกปญหาวัชพืช
- ระบบคิดที่เปนหมวดหมู การเชื่อมประเด็นปญหา
- การวิเคราะหสถานการณ
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- การดึงศักยภาพภายในที่แฝงเรนออกมา
- ทักษะการเขียนเพ่ือถายทอดใหผูอ่ืนรับรู
- ทักษะดานภาษาอังกฤษ

3. องคความรูเชิงเทคนิคของการทํานาในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
โรงเรียนชาวนาของ มขข. ไดเปรียบที่กอนดําเนินโครงการโรงเรียนชาวนาในป พ.ศ.2546 น้ัน มขข.มี

บุคลากรที่มีองคความรูเชิงเทคนิคการทํานาขาวที่ดีอยูกอนหนานั้นแลว  อยางไรก็ตาม โครงการนํารองนี้นับเปนการ
วิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของนักเรียนชาวนาที่ทําการวิจัยทดลองในภาคสนาม (field experiment) จนเกิดองค
ความรูในการทํานาที่นักเรียนชาวนาพัฒนาขึ้นรวมกัน  ตัวอยางองคความรูที่พัฒนาขึ้นในโครงการนี้ เชน

1) สมุนไพรพื้นบาน
2) แมลงตัวดี : ตัวราย
3) การจดบันทึกขอมูล
4) การไถหมักฟางดวยจุลินทรีย
5) การขยายเชื้อจุลินทรีย
6) การลดตนทุนการผลิตดวยการทํานาลมตอซัง
7) ดัชนีสุขภาวะ : การตรวจเลือดนักเรียนชาวนา
8) การปรับปรุงบํารุงดิน
9) การตรวจสอบดิน
10) ปุยธรรมชาติ
11) ไตรโครเดอรมา
12) ฮอรโมนชีวภาพ
13) การจัดทําและตีความบัญชีรับ-จาย
14) ประเพณีพ้ืนบานที่สัมพันธกับการทํานา
15) การเสริมพลังเครือขายชุมชนชาวนา โดยกระบวนการเพื่อนเย่ียมเพ่ือน
16) การจัดการความแตกตางกรณีเพ่ือนบานสวนใหญไมเห็นดวยกับการทํานาในวิถีของนักเรียน

ชาวนา (เขาหาวาผมบา)
17) วิธีวิทยาการวิจัยเชิงทดลองในนาขาวฉบับนักเรียนชาวนา
18) การฆาหญาโดยไมใชสารเคมี เชน การไถกลบเพื่อเตรียมดิน  การใชตนกลาที่สูง-โตมาดํานําและ

ปลอยน้ําเขานาใหทวมหญา และการทําน้ําหมักเพื่อฆาหญา
19) การปลูกขาวโดยใชการดํากลาเพียงหนึ่งตน โดยใชเชือกขึงเปนแนวในการดํานา ทําใหตนขาว

ไมอยูชิดกัน ทําใหขาวแตกกอ มีความสมบูรณ และใหผลผลิตสูง
20) เทคนิคการพัฒนาตัวชี้วัดความสมบูรณของพื้นที่ฉบับชาวนา เชน การที่มีแหนแดงปกคลุมดิน

การมีแมลงหรือนกมาวางไขในนา
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4. การพัฒนาเอกสารองคความรูในโครงการโรงเรียนชาวนา
โครงการนํารองโรงเรียนชาวนาของ มขข.พัฒนาเอกสารองคความรูในโครงการขึ้นแลวบางระดบั เชน

เอกสารทีใ่ชในโครงการฝกอบรมประชมุปฏบิตักิาร  ในบางครัง้  สคส. หรือนักวชิาการอสิระไดชวยสนบัสนนุเรือ่งนีใ้น
บางโอกาส เชน การจัดพมิพเอกสาร “นวตักรรมการจดัการความรูโรงเรยีนชาวนา กระบวนการพัฒนานักเรียน
ชาวนาใหวัฒนา”    

อน่ึง สือ่มวลชนหลายแขนงกไ็ดเผยแพรเรือ่ง มขข. และโรงเรยีนชาวนาในเชงิขบวนการเคลื่อนไหว (social
movement) อยูหลายครั้ง แตยังไมลงลึกในเรื่องกระบวนการเทาที่ควร

การพฒันาเอกสารองคความรูเผยแพรน้ัน  สมควรจดัใหมีเพ่ิมขึน้ มิเชนนัน้ องคความรูที่ดีๆ จะอยูเฉพาะกับที่
ตัวบุคคลหรือกลุมบุคคลเทานั้น

5. การขับเคลื่อนเชงินโยบาย
สคส.ไดมสีวนนาํผูมบีทบาทขบัเคลือ่นเชงินโยบายในสงัคมไทย ทัง้ภาครฐั ภาควชิาการ ภาคเอกชน

และภาคประชาชน จํานวนมากมารับรูเร่ืองโรงเรียนชาวนาของ มขข. ทั้งในระดับพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี และใน
เวทีเรียนรูอ่ืนๆ  มขข.เองก็มีผูติดตอมาศึกษาดูงานและฝกอบรมในแตละปเปนจํานวนมาก นาจะกลาวไดวา มีการ
รับรูกจิกรรมโรงเรยีนชาวนาของ มขข. ในภาพกวางไปทัว่ประเทศ  รวมทัง้ในตางประเทศ ซ่ึง มขข.มีเครือขายอยูดวย

เหตุการณสําคัญมากที่สุดในรอบป พ.ศ.2548 คือ การที่ทีมงาน มขข.ไดกราบทูลนําเสนอรายงาน    กิจ
กรรมโรงเรียนชาวนาตอสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ การประชุมของสถาบันวิจัย
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหวางวันที่ 15-17 สิงหาคม 2548  ในโอกาสอันเปนมงคลดังกลาว  สมเด็จพระ
เทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไดทรงคัดพันธุขาวพระราชทานใหกับ มขข.10 เมล็ด เม่ือนํามาปลูก พบวา
งอกเพียง 1 เมล็ด ซ่ึงนํามาขยายพันธุขาวได 4,000 เมล็ด  แตถูกหนูทําลายไปเหลือ 2,900 เมล็ด  ในจํานวนดัง
กลาวนี้  มขข. ไดนํามาแจกจายใหนักเรียนชาวนานําไปเพาะปลูกตอคนละ 9 เมล็ด คาดวาจะสามารถขยายพันธุขาว
พระราชทานตอไปจากนี้ไดอีกมาก

สําหรับการขับเคลื่อนนโยบายระดับพ้ืนที่น้ัน   มขข. ไดรับการติดตอจากผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรีให
เสนอโครงการขยายผลโรงเรียนชาวนา  ขณะเดียวกันมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหง เชน อบต.ในพ้ืนที่ จ.
สุพรรณบุรี ใหความสนใจสนับสนุนการดําเนินงานโรงเรียนชาวนาดวย

อยางไรก็ตาม สัมฤทธิผลโครงการโรงเรียนชาวนานํารองของ มขข. ตามการสนับสนุนของ สคส. ดัง
เสนอมาโดยสังเขปขางตนน้ัน  ชี้ใหเห็นวาการปฏิรูปการเรียนรูและการจัดการความรูในชุมชนชาวนานั้น
สามารถดําเนินการใหเกิดข้ึนไดจรงิ ทามกลางขอจํากัดในสังคมที่มีมากมายหลายประการ  และเปนสิ่งที่
เกิดข้ึนไดจริงภายใตบริบทปกติ  มิใชเกิดข้ึนไดจริงในฐานะของขอยกเวน

สังคมไทยตองมีกลไกที่มีประสิทธิภาพพอในการรักษาสิ่งดีๆ ที่เกิดข้ึนแลวใหคงอยู ยกระดับ และ
ขยายผลตอไปได หลังโครงการนี้สิ้นสุดการสนับสนุนงบประมาณจาก สคส. ลงไป
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6. การใหบริการวิชาการในฐานะศูนยการเรียนรูเรื่องโรงเรียนชาวนา
มขข. และโรงเรียนชาวนานํารองทั้ง 4 แหง ในชวงที่ผานมาไดใหบริการศึกษาดูงานและจัดฝกอบรมให

หนวยงานจํานวนมาก  ทั้งขอให มขข. จัดการดูงาน ฝกอบรม ตัวอยางเชน
1) องคกรพัฒนาเอกชนดานเกษตรทางเลือกจากประเทศจีน มาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักเรียน

ชาวนา เรื่อง “การพัฒนาจุลินทรีย” ที่โรงเรียนชาวนาวัดดาว
2) โรงเรียนชาวนาวัดดาวจัดการศึกษาดูงาน และจัดการฝกอบรมใหกับสํานักงานเกษตรจังหวัด

พิษณุโลก และสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ.สุพรรณบุรี, เครือขายเกษตรทางเลือก,
มูลนิธิสายใยแผนดิน ฯลฯ

3) จัดอบรมเรื่องการจัดการความรูใหกับพนักงานของบริษัทปูนซีเมนตไทย จํานวน 6 รุน ๆ ละ
30-40 คน โดยศึกษาสถานการณจริงของโรงเรียนชาวนา มขข. เพ่ือนําแนวคิด-แนวปฏิบัติไปปรับปรุง
งานดานการจัดการความรูของบริษัทปูนซีเมนตไทยตอไป

4) จัดอบรมการจัดการความรูของโรงเรียนชาวนาใหกับบริษัทเปาจินจง
5) จัดอบรมเรือ่งการพฒันาพนัธุขาวใหกบับคุลากรของมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช
6) จดัอบรมเรือ่งกระบวนการจดัการความรูสูเกษตรกรในการทาํนาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื ใหแกองค

กรพนัธมติรของ มขข. (เครอืขายเกษตรกรรมทางเลอืก  ชมรมศษิยเกาบรูณะชนบทและเพ่ือน) มีกลุม
เปาหมายจากทกุภมิูภาค โดยใชพ้ืนทีโ่รงเรยีนชาวนาแตละพ้ืนทีเ่ปนแหลงเรยีนรู

7) กลุมเกษตรกรของ สจ.เสมียน (พอช.) มาดูงาน   50 คน
8) WHO สงเจาหนาที่มาดูงานประมาณ 20 คน ประเทศละ 3 คน เชน อินเดีย มัลดิฟ มาเลเซีย พมา

ฟลิปปนส  ลาว เวียดนาม กัมพูชา ศรีลังกา ติมอร ฯลฯ
ฯลฯ

ผลลัพธความสําเร็จของโครงการ
-  นักเรียนชาวนาบางสวน  เปลี่ยนวิธีคิด  และปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากการเกษตรกระแสหลัก สูเกษตร

กรรมยั่งยืนได  มีความสุขกับวิถีการผลิตที่เปนไปตามธรรมชาติ ในขณะที่นักเรียนชาวนาบางสวน ยังใชการผลิตทั้ง
สองแบบควบคูกันไป

-   แบบอยางความสําเร็จที่เกิดขึ้นของนักเรียนชาวนาบางสวน  ทําใหเกิดการปฏิบัติตามทั้งในระหวางนัก
เรียนชาวนาดวยกัน และชาวนาอื่นในชุมชนที่ไมไดเปนนักเรียนชาวนา  ดังคําพูดของนักเรียนชาวนาคนหนึ่งที่วา
“ทําใหเขาเห็น ดีกวาคุยใหเขาฟง”

-   การเขารวมโรงเรียนชาวนา ยังสามารถลดตนทุนการผลิตได จากการที่ไมตองซื้อสารเคมี และมี
ผลผลิตตอไรที่เพ่ิมขึ้น ทั้งการทํานาปรังและนาป ทําใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น สามารถลดหนี้สินลงได  การไมใชสารเคมียัง
ทําใหสภาพสิ่งแวดลอมดีขึ้น และทําใหสุขภาพกายดีขึ้น ไมเจ็บปวยจากอันตรายของสารเคมี สุขภาพจิตดีขึ้นจาก
การมีเพ่ือนนักเรียนชาวนามาพบปะพูดคุยกัน ไดรับความยอมรับจากสมาชิกในกลุม  และมีเครือขายภายนอกกลุม
มีผูมาศึกษาดูงาน  ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ  มีศักดิ์ศรีในอาชีพชาวนา และการไดมีวิถีการผลิตที่เรียบงายเปนไป
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ตามธรรมชาติ  ไมยุงยาก สามารถพึ่งพาตัวเองได  นักเรียนชาวนาผูหน่ึง  กลาววา   “อยากใหฝนตกในตอนนี้เลย
จะไดทํานา” ซ่ึงอาจสะทอนใหเห็นความสุขที่เกิดจากการประกอบอาชีพได

- สิ่งดีๆ ตอชุมชน สังคม คือ ทําใหเกิดการรวมกลุม  เกิดความสามัคคีในหมูคณะ ความเอื้ออาทร  ชวย
เหลือกันและยังเกิดผลดีตอสภาพแวดลอม ระบบนิเวศนที่ฟนฟูดีขึ้น

การขยายผลโครงการสูระดับจังหวัดและระดับเครือขาย
เม่ือป พ.ศ.2548 มขข. ไดรับการตดิตอใหเสนอโครงการตอจังหวดัสพุรรณบรีุ กาํหนดดาํเนนิการใน 27 พ้ืนที่

ระยะเวลา 5 ป งบประมาณ 72 ลานบาท  แตคณะกรรมการระดับจังหวัดอนุมัติโครงการใหสาํนกังานเกษตรจงัหวดั
ไปดําเนนิการ  ขณะน้ีจังหวดัไดขอให มขข. เสนอโครงการเพือ่รับการพจิารณาใหมเปนครั้งที่ 2  โดย มขข.ไดปรับโครง
การเปน 3 ป พ้ืนที่ 5,000 ไร ภายใตงบประมาณ 11 ลานบาท

ในสวนของเครือขายพันธมิตรเกษตรยั่งยืนซ่ึงมีอยูทั่วประเทศนั้น ไดมีกิจกรรมเรียนรู โดยมี มขข.เปนแกน
นําอยางตอเน่ืองอยูเปนระยะๆ

เราจะทําสิ่งที่ดีใหดีข้ึนไดอยางไร
การรักษาสิ่งดีๆ ใหคงอยูยกระดับคุณภาพหรือขยายผล คือ การรักษาระดับความตองการที่จะเรียนรู

ความกระหายใครรู  และการใฝรูของนักเรียนชาวนา ตลอดจนสมรรถนะดานการอํานวยความสะดวกใน
การเรยีนรู ที่ตองรักษาไวและพัฒนาใหมีเพิ่มข้ึนของ “คุณอํานวย” และ “คุณกิจ” กลุมกาวหนาที่มีศักยภาพ
จะพัฒนาเปนคุณอํานวยได  รวมทั้งการพัฒนาใหมีการเรียนรูอยางบูรณาการ คือ เรียนรูเรื่องอ่ืนๆ นอกจากเรื่อง
การทํานา และมีการปรับเปลี่ยนไปสูการมีพฤติกรรมในวิถีชีวิตแบบพอเพียงโดยสมัครใจ  มีการดําเนินงานแบบเครือ
ขายทั้งภายในและนอกจังหวัดสุพรรณบุรี

มขข.ดําเนินโครงการดวยแนวคิดหลักการที่สําคัญ มีความยาก และทาทายตอการบรรลุเปาหมายเปน
อยางมาก เน่ืองจาก มขข. ไดจับประเด็นการขับเคลื่อนโครงการที่สําคัญวา การเปลี่ยนแปลงชาวนาใหหันมามีวิธีการ
ทํานาแบบเกษตรยั่งยืนอยางเห็นคุณคาและอยางสมัครใจนั้น อยูที่การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดในระบบความสัมพันธของ
สรรพสิ่งอันหมายถึงความสัมพันธระหวาง คน:คน  คน: ธรรมชาติ  และ คน : สิ่งเหนือธรรมชาติ   มขข.เห็นวาเรื่อง
น้ีเปนการปฏิรูปการเรียนรูในสังคมชาวนาที่ตองมีเง่ือนไขเกี่ยวของสัมพันธกับเรื่องตางๆ หลายเรื่อง โดยเฉพาะการ
สรางสัมมาทิฐิ (the right view) และการสรางสัมมาสังกัปปะ (the right concept) เกี่ยวกับกระบวนการศึกษาเรียนรู
ของชาวนา โดยปกติทั่วไปแลวในปฏิบัติการเรื่องใดๆ เพ่ือใหเกิดผลลัพธที่พึงประสงคน้ัน คนจํานวนมากมักจะมุงคิด
ถึงเรื่องเทคนิควิธีหรือแรงจูงใจ (incentives) ที่มีประสิทธิภาพ  กลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ มุงไปที่การปฏิบัติ (action)
ซ่ึงในที่สุดแลวก็ไมสามารถกอใหเกิดผลลัพธที่พึงประสงคได  เพราะสัมมาปฏิบัติยอมไมอาจเกิดขึ้นไดจริงหากไมมี
สัมมาทิฐิและสัมมาสังกัปปะตอสิ่งที่เราจะทํา  มขข.ไดระบุชัดแจงวาจะดําเนินการโรงเรียนชาวนาโดยมุงเปลี่ยนแปลง
ที่ระบบวิธีคิด และการสรางแรงบันดาลใจ (inspiration) เปนสําคัญ หลักคิดเชนน้ีนับวาเปนความพยายามทําสิ่งยากที่
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ไมมีสูตรสําเร็จในเรื่องวิธีวิทยาหรือตัวอยางปฏิบัติการที่ดีในสังคมที่หลากหลายมากอน การจัดการความรูเพื่อ
สรางแรงจูงใจนาจะดําเนินการไดงายกวาการจัดการความรูเพื่อสรางแรงบันดาลใจ

มขข.และเครือขายพันธมิตรที่เรียนรูรวมกันมา (ซ่ึงหากสามารถรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ภาคธุรกิจและสวนราชการในพื้นที่ รวมถึง สคส. ไดดวย นาจะดีมาก) ควรจะพิจารณาจัด
ทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการจัดการความรูในโรงเรียนชาวนา ระยะ 3 - 5 ปขึ้น  โดยมีเปาหมายหลักใน
การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทยในแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน  ที่มุงสูวิถีชีวิตแบบพอเพียง  โดยในแผน
ยุทธศาสตรน้ี  ควรมีองคประกอบของ   ยุทธศาสตรหลายดาน แตดานหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่ง คือ ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนากระบวนการเรียนรูและการจัดการความรู  โดยยุทธศาสตรดานนี้ตองมีมาตรการที่มีพลังพอในการสง
เสริมใหชาวนามีความกระหายใครรู  ใฝรู  มีทัศนะเรื่องการเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต  ใชความรูและสติปญญานําการ
เปลี่ยนแปลง  มีการประเมินถอดบทเรียนตนเองและกลุมอยางตอเน่ือง  อน่ึง ยุทธศาสตรดานน้ีควรพิจารณาการ
ยกระดับคุณภาพคุณอํานวยใหสามารถเชื่อมโยงจัดการความรูและสามารถรับมือกับภาระงานที่มีความซับ
ซอนและยากมากขึ้น  ขณะเดียวกันก็ควรมีหลักสูตรพัฒนา “คุณกิจ” ที่มีศักยภาพใหเปนคุณอํานวย  อันจะ
ทําใหสามารถขยายผลการจัดการความรูในโรงเรียนชาวนาไดกวางขวางขึ้น  โดยควรพิจารณาสัดสวนคุณ
อํานวยตอนักเรียนชาวนาที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู และการจัดการเครือขาย (network
manager) ไดอยางทั่วถึง คุณอํานวยที่พัฒนามาจากคุณกิจน้ัน นาจะมีขอไดเปรยีบอยูบางดาน  โดยเฉพาะการมี
ความรูและประสบการณในการทํานามากอนแลวเปนอยางดี

นอกจากนี้ มขข.ควรพิจารณาจัดทํา “แผนที่ความรูในตัวนักเรียนชาวนา” ที่ผานกระบวนการนักเรียน
ชาวนาจาก มขข. โดยการสนับสนุนจาก สคส. ไวดวย  แผนที่ดังกลาวจะแสดงใหเห็นวานักเรียนชาวนาแตละคนมี
ความรู ทักษะ สมรรถนะ ดานใดบาง  อันจะเปนแนวทางจัดการความรู เผยแพรใชประโยชนความรูที่ยกระดับขึ้น
และหากมีการพัฒนานักเรียนชาวนากลุมน้ีตอไปในอนาคต  แผนที่ความรูดังกลาวนี้ ก็จะเปนขอมูลที่ดีตอการออก
แบบและจัดกระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปกวาเดิมได

นอกจากนี้ การสรางความรูในเชิงรูปธรรมเพ่ิมขึ้นจากเดิมเปนระยะๆ ก็นาจะเปนการยกระดับการจัด
การความรูและพลังใจที่ดีตอชุมชนเรียนรูของกลุมชาวนาได เชน การประมวลขอมูลสุขภาพชาวนาที่เกดิจากการลด
ละ เลิกใชสารเคมีการเกษตรในโครงการนี้เปนระยะๆ  การรวบรวมขอมูลการประหยัดในปจจัยการผลิต ขอมูลเงิน
ออมและหนี้สินที่ลดลงไป  ในลักษณะขอมูลที่เปนรายครัวเรือนและกลุมชาวนาที่เปนอนุกรมเวลา ที่สรางการเรียนรู
และยกระดับเปาหมายการเรียนรูเปนระยะๆ  เปนตน

ปจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายวา ในชวงป พ.ศ.2549 – 2552 จะใชงบประมาณราว 120,000  ลานบาท เพ่ือ
สนับสนุนการลดการใชสารเคมีเกษตรลงรอยละ 50  โดยดําเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ 85 ลานไร  คาดหมายวา
เกษตรกร 4.25  ลานคน จะเขารวมโครงการนี้  และมีเปาหมายใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้นรอยละ 20   โครงการนี้
จัดทําโครงการนํารองใน 24 จังหวัด  โดยจังหวัดสุพรรณบุรี เปนจังหวัดนํารองจังหวัดหนึ่งดวย  องคความรูจาก
โครงการโรงเรียนชาวนาของ มขข. ที่ผานมาและกําลังดําเนินอยูในขณะนี้  นาจะเปนประโยชนอยางมากตอการ
ดําเนินโครงการนี้ใหบรรลุผลสําเร็จได
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ตัวอยางทักษะการเรียนรู (โรงเรียนชาวนา ต.วัดดาว อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี)

1. คุณยายปนทอง  ศรีสังข  ตัวอยางทักษะการเรียนรู  สามารถเชื่อมภาพการทํานาจากอดีตมาสูปจจุบันและไมลืม
ที่จะถายทอดพิธีกรรมแบบดั้งเดิมใหแกลูกหลานสืบตอไป
2. คุณบังอร  สุวรรณสูร  ตัวอยางทักษะการเรียนรูดานเกษตรผสมผสานแบบทฤษฎีใหม
3. คุณอรุณ  จันทีมา  ตัวอยางทักษะการเรียนรูเร่ืองระบบนิเวศในแปลงนา
4. คุณอุบล  ศรีหิรัญ  ตัวอยางนักคิดนักเขียนประจําโรงเรียนชาวนา  มีวิธีการหลอกลอใหปรับเปลี่ยนวิธีคิด หันมา
ใชสมุนไพรแทนสารเคมี
5. คุณทองครวญ  ศรีหิรัญ  ตัวอยางนักเรียนชาวนาที่รูจักพัฒนาและปรับปรุงวิธีการกับปุยหมักชีวภาพ
6. คุณสุทิน  ขุนไมงาม  ตัวอยางนักเรียนชาวนาที่สามารถเพาะเลี้ยงจุลินทรีทองถิ่นได
7. คุณสน่ัน  เวียงขํา  ตัวอยางทักษะการเรียนรูเรื่องการหมักฟางขาวดวยจุลินทรีย  และระบบนิเวศในแปลงนา
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