โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
การจัดตั้งตามภารกิจถ่ายโอน
รัฐบาลสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล (ศบกต.) เมื่อปี
2543 ตามแนวนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
ศบกต. คือ การให้เป็นกลไกดาเนินงานด้านการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ เป็นศูนย์กลางให้บริการด้าน
การเกษตร ช่วยปรับปรุงหรือพัฒนาการเกษตรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายรัฐ สถานการณ์ และ
ความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจนจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรโดยการบูรณา
การกับหน่วยงานในพื้นที่ ศบกต. ต่อมาในปี 2548 ภารกิจการจัดตั้ง ศบกต. ของสานักงานเกษตรอาเภอแม่ออน
ถูกถ่ายโอนไปยังเทศบาลตาบลออนใต้ ภายใต้พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2542) ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2549) และ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557) ประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2543 และแผนปฏิบัติการกาหนด
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3 ซึ่งกาหนดบทบาทการ
สนับสนุน ศบกต. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตาบล ดังนี้
 การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล
 การส่งเสริมอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
 การให้บริการด้านการเกษตรหรือคลินิกเกษตร เช่น การจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือการเกษตรสาหรับ
การให้บริการในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้วิชาการเกษตร และจัดหาโสตทัศนูปกรณ์
 การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้า พันธุกรรม พืช สัตว์ เป็นต้น
 การแก้ไขปัญหาของชุมชนและเกษตรกรเกี่ยวกับการเกษตร
 การประสานงานและบูรณาการส่วนราชการในระดับพื้นที่ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ตาบล เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การให้บริการถ่ายทอด
ความรู้ และงบประมาณที่ลงสู่ชุมชน ให้เป็นแผนปฏิบัติงานร่วมกันผ่าน ศบกต.
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 การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการเกษตร ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ให้เป็นข้อมูล
ช่าวสาร ด้านการเกษตรระดับตาบลโดยให้มีการนาเสนอข้อมูลที่สถานที่ทาการ ศบกต. ในรูปแบบ
ต่างๆ ให้ประชาชนทราบ
หลังรับมอบภารกิจ เทศบาลตาบลออนใต้ซึ่งขณะนั้นเป็น อบต. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานที่
เรียกว่า คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล (ศบกต.) คณะกรรมการชุดนี้
ประกอบไปด้วยนายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลออนใต้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตาบล ตัวแทน
หมู่บ้านๆ ละ 1 คน ที่เป็นแกนนากลุ่มต่างๆ ด้านการเกษตร เช่น กลุม่ ผัก กลุ่มปุ๋ย กลุ่มเกษตร รวมทั้งอาสาสมัคร
ด้านการเกษตร เช่น หมอดินอาสา ทั้งนี้ก่อนการจัดตั้งคณะกรรมการ เทศบาลตาบลออนใต้ซึ่งขณะนั้นเป็น อบต.
ได้จัดประชุมชาวบ้านเพื่อแนะนาโครงการ ศกบต. ที่จะช่วยต่อยอดการดาเนินงานด้านการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชน
โดยการส่งเสริมการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทาปุ๋ย การทาเกษตรอินทรีย์ และการทาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นต้น สาหรับที่ทา
การศูนย์ในช่วงเริ่มต้นนั้นอยู่ที่เทศบาลตาบลออนใต้ซึ่งขณะนั้นเป็นที่ทาการ อบต. ต่อมาภายหลังจึงได้ย้ายที่ทา
การศูนย์ไปทีห่ ลังไร่ยาสูบหมู่ 6 ก่อนที่จะย้ายไปยังพื้นทีว่ ่างเปล่าบริเวณเหมืองฝายเดิมของหมู่ 8 บ้านปง ตาบล
ออนใต้ อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ในนาม “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากง่ายต่อ
การเข้าถึงและสามารถใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการด้านการเกษตรเป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้รับงบประมาณจากที่ว่าการ
อาเภอในการสร้างศูนย์เรียนรู้ จานวนสองแสนบาทภายใต้โครงการจัดตั้ง ศบกต.
กิจกรรมดาเนินงาน
นับตั้งแต่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ศบกต.มี การประชุมเกิดขึ้นเป็นประจาทุกเดือน การประชุม นี้ มี
ความสาคัญมากในแง่ของการเป็น สื่อกลางเชื่อมโยงระหว่างคณะกรรมการ ศบกต. และชาวบ้ าน ทั้งการรับรู้
นโยบายและการดาเนิ นงานด้านการเกษตร และการเสนอความต้องการด้านการพัฒ นาและแก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตร เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจ ในการประชุมแต่ละครั้ง มีนายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลออน
ใต้เป็นประธาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตาบลทาหน้าที่เป็นเลขานุการและเป็นผู้ชี้แจงนโยบาย
ด้านการเกษตรของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ รวมไปถึงการสอบถามความต้องการของชุมชนในการพัฒนา
ด้านการเกษตร และเสนอแนะทิศทางการปลูกข้าวและการดาเนินงานด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับนโยบายและ
สถานการณ์ในชุมชน ส่วนเทศบาลตาบลออนใต้จะเป็นผู้นาข้อสรุปจากการประชุมไปดาเนินการต่อโดยการจัดทา
เป็ น แผนกิจ กรรมภายใต้โ ครงการศูน ย์ บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล (ศบกต.) เพื่อ
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นาเสนอให้ผู้บริหารเทศบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณดาเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
ปกติเราประชุมเรื่องอะไรกันบ้าง นอกจากการอบรม?
เจ้าหน้าที่เทศบาลอธิบายเพิ่มเติมว่า (เมื่อ 17 ธันวาคม 2562) “เจ้าหน้าที่เกษตรจะบอกข้อมูลด้าน
การเกษตรของสานักงานเกษตร มีนโยบายอะไรบ้าง ปลูกข้าวอย่างไร ฤดูกาลปลูกพืชแต่ละช่วงเป็นอย่างไร ต้องทา
อะไรบ้าง

ก็มาคุยในคณะกรรมการศูนย์

แล้วคณะกรรมการศูนย์

ก็จะไปคุยกับชาวบ้านต่อ อีกอย่าง

คณะกรรมการศูนย์ จะรู้ความต้องการของชาวบ้าน เขาจะไปคุยกันในวงเสวนาบ้าง เจอกันก็คุยบ้าง คุยกันแบบ
บ้านๆ เช่นว่า ผลผลิตเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไร พอชาวบ้านสะท้อนมา คณะกรรมการก็จะมาคุยกับเราต่อ”
ช่วงแรกเริ่ม เทศบาลตาบลออนใต้ซึ่งขณะนั้นเป็น อบต. จัดทาโครงการรณรงค์เพื่อแก้ปัญหาหอยเชอรี่
ระบาดในนาข้าวของเกษตรกรเป็นเวลา 2 ปี โดยการรับซื้อหอยเชอรีจากเกษตรกรในราคาถังละ 200 บาท (ถังที่มี
ความจุ 120 ลิตร) พร้อมกับสนับสนุนน้าตาลและถังหมัก 60 ใบ เพื่อให้เกษตรกรได้ช่วยกันทาปุ๋ยหมักจากหอยเชอ
รี น้าหมักที่ได้ส่วนหนึ่งถูกนาไปแจกจ่ายให้คณะกรรมการ ศกบต. เกษตรกร และชาวบ้านแต่ละคนได้ทดลองใช้ใน
การปลูกพืชผักคนละ 1-2 ขวด สาหรับน้าหมักอีกส่วนหนึ่งถูกนาไปจาหน่ายให้กับชาวสวนลาใยในราคาถูกเพื่อคืน
ต้นทุนเท่านั้น
ต่อมา คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล (ศบกต.) มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมการทาเกษตรแบบธรรมชาติในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เพื่อช่วยเพิ่มรายได้และลด
ต้น ทุน ของเกษตรกรในชุมชนตามแนวทางของหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลั กที่ดาเนินงาน
ระหว่างปี 2554-2555 คือ การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรหลายเรื่องตามความต้องการของเกษตรกรพร้อม
กับอุปกรณ์จาเป็นโดยเฉพาะถังหมักปุ๋ย โดยการสนับสนุนโครงการจากเทศบาลตาบลออนใต้หลายครั้งหลายครา
ได้แก่ การเพิ่มผลผลิตลาไยในฤดูและนอกฤดูการผลิต การตัดแต่งลาไยหลังการเก็บเกี่ยว การปลูกผักอินทรีย์ และ
การทาปุ๋ยหมักอินทรีย์โดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องเกษตรธรรมชาติ โดยอดีตผู้ช่วยเกษตรจังหวัดลาพูน ณ
บ้านหัวขัว ตาบลเวียงยอง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน และที่ทาการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่บ้านปง ซึ่ง
ครอบคลุมเรื่องการผลิตน้าหมักจุลินทรีย์ป้องกันและกาจัดศัตรูพืช การผลิตเชื้อราขาว การทาปุ๋ยหมักจากเชื้อรา
ขาว การใช้ประโยชน์จากเชื้อราขาว การสร้างคอกสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การวางแผน
การผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทั้งการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการประมง
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เจ้าหน้าที่เทศบาลอธิบายเพิ่มเติมว่า (เมื่อ 17 ธันวาคม 2562) “ก่อนหน้านั้นมีแต่การประชุมประจาเดือน
มีการอบรมเกษตรธรรมชาติ 2-3 ครั้ง โดยอาจารย์แดง คือ เราตั้งงบประมาณให้ แล้วเอาชาวบ้านไปอบรมที่บ้าน
อาจารย์แดงที่หัวขัว ลาพูน บ้านท่านเลี้ยงไก่แต่ไม่เหม็นเพราะใช้น้าหมักราด และให้สัตว์กิน ซึ่งเป็นสูตรของเกาหลี
ที่ท่านไปเรียนมาจากนัทช์ ตันโช ที่รู้จักกับอาจารย์แดง ก็เพราะอาจารย์แดงไปซื้อกล้าไม้บ้านลุงทัศน์แล้วชวนลุง
ทัศน์ไปดูที่บ้าน ลุงทัศน์เลยไปคุยกับท่านนายก”
ก่อนการฝึ ก อบรมแต่ล ะครั้ ง เทศบาลตาบลออนใต้จ ะทาประกาศเชิ ญชวนเกษตรกรที่ส นใจเข้ าร่ว ม
โครงการ โดยส่วนใหญ่จะมีผู้เข้าร่วมที่ เป็นคณะกรรมการ ศกบต. และตัวแทนชาวบ้ าน หลังการอบรมกลุ่มคน
เหล่านี้มักจะกลับมาทดลองทา เมื่อได้ผลแล้วก็จะทาหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรคนอื่นๆ ต่อไป
ส่วนปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านร่วมกันทาที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงก็จะถูกแจกจ่ายให้แต่ละคนนาไปใช้ในการปลู กพืช
ซึ่งมักใช้แล้วได้ผลดีและช่วยลดต้นทุนการเกษตร อย่างไรก็ตาม การใช้ปุ๋ยหมักกลับไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก
เนื่องจากชาวบ้านมักไม่นิยมทาใช้เองที่บ้าน ชาวบ้านจะนาปุ๋ยหมักไปใช้ก็ต่อเมื่อ ได้รับแจกติดไม้ติดมือกลับไปหลัง
การจัดกิจกรรมทาปุ๋ยหมักร่วมกันที่ศูนย์เรียนรู้
เจ้าหน้าที่เทศบาลอธิบายเพิ่มเติมว่า (เมื่อ 17 ธันวาคม 2562) “เวลาอบรม เขาจะคัดเลือกคนกันมาเอง
เขาก็ให้ความสนใจ เขาก็ให้ความสนใจ บางคนอบรมแล้วก็เอามาใช้ แต่ก็เป็นส่วนน้อยมากที่จะเอามาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ มีแค่บางที่สนใจจริงๆ อย่างไปอบรม 30 ราย เอากลับมาใช้จริงไม่ถึง 10 คน”
รูปธรรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ผลสาเร็จของการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรไม่ได้ถูกประเมินไว้อย่างชัดเจน เพียงแต่พอ
เห็นเค้าลางของการที่ชาวบ้านส่วนหนึ่งนาความรู้ที่ได้รับไปปลูกพืชผักสวนครัว

การลดรายจ่ายระยะสั้นจากการ

แจกปุ๋ย และการได้รับการสนับสนุนต่อยอดจากหน่วยงานอื่น เช่น โครงการ 9101 สนับสนุนให้ร่วมกันทาเชื้อรา
โตรโครามาและลิโบเลีย อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ ศบกต. ยอมรับว่า การบริหารจัดการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเป็น
รูปธรรมที่ยังดารงอยู่อย่างชัดเจนที่สุดและน่าจะคงอยู่ต่อไปได้ในระยะยาว
2554

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเกิดขึ้นประมาณปี

ซึ่งเป็นช่วงที่การทาปุ๋ยหมักหอยเชอรี่เริ่มซาลงเพราะขาดแคลนวัตถุดิบ

โดยการปลุกปั้นของเจ้าหน้าที่

ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตาบลภายใต้โครงการ ศกบต. พร้อมได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นเวลา 3 ปีจาก
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 เชียงใหม่ การรวมกลุ่มกันเป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นไปเพื่อให้เป็น
แหล่งเมล็ดข้าวพันธุ์ดีของเกษตรกร

มีการจัดจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานในราคากันเองให้กับเกษตรกร

ภายในตาบลเดียวกันและต่างตาบล โดยดาเนินการควบคู่ไปกับกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร สาหรับ
4

ที่ทาการของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวตั้งอยู่ที่บ้านของคณะกรรมการท่านหนึ่ง (ลุงแก้ว) ในหมู่ 10 ซึ่งมีอุปกรณ์ครบครัน
ทั้งโรงสีข้าวขนาดเล็ก เครื่องเป่าข้าว และเครื่องอบข้าว
คณะกรรมการทาการระดมหุ้นจากการเปิดรับสมาชิกที่เป็นเกษตรกรในตาบลพร้อมจัดจาหน่ายข้าวและ
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานให้กับสมาชิกในราคาถูก สมาชิกสามารถซื้อหุ้นได้ไม่จากัดในราคาหุ้นละ 100 บาท ใน
ปี 2562 มีสมาชิกจาก 11 หมู่บ้าน จานวน 304 คน มีเงินหุ้นจานวน 80000 บาท ปีใดที่ขายข้าวดีและมีกาไร
คณะกรรมการจะจ่ายปันผลคืนให้กับสมาชิกร้อยละ 10 ตามจานวนหุ้น เช่น นาย ก มีหุ้นจานวน 10 หุ้น ก็จะ
ได้รับเงินปันผล 100 บาท นาย ข มีหุ้นจานวน 800 หุ้น ก็จะได้ปันผล 8,000 บาท นอกจากนี้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ยังเป็นผู้รับซื้อข้าวที่ผ่านมาตรฐานจากเกษตรกรในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดประมาณ 3 บาท เช่น ราคาตลาด
กิ โ ลกรั ม ละ 7 บาท ศู น ย์ รั บ ซื้ อ กิ โ ลกรั ม 10 บาท การให้ ร าคาที่ สู ง กว่ า เป็ น เงื่ อ นไขผู ก พั น กั บ สมาชิ ก ที่
เปรียบเสมือนค่าความขยันของสมาชิกเกษตรกรแต่ละคนในการดูแลรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้มีสิ่ง
ใดเจือปนในเมล็ดพันธุ์จนได้มาตรฐานที่กาหนด จากนั้นคณะกรรมการจะต้องเก็บดูแลรักษาและคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
เป็นอย่างดีก่อนการจัดจาหน่าย รับประกันความงอกที่ร้อยละ 80 สาหรับเมล็ดข้าวที่ไม่ได้มาตรฐานจะถูกนาไปสี
และจาหน่ายเป็นข้าวเพื่อการบริโภค ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ดูแลได้ผ่านการฝึกอบรมการดูแลรักษาและคัดเลือก
เมล็ ดพั น ธุ์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ม าตรฐานจากวิ ท ยากรด้า นการเกษตรของส านั กงานส่ ง เสริ ม และพัฒ นาการเกษตรที่ 6
เชียงใหม่ และศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
ที่ผ่านมา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวผลิตข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 และ แม่โจ้ 2 ซึ่งช่วยให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่
ดีและราคาถูก

อีกทั้งสามารถจาหน่ายข้าวได้ปีละเกือบร้อยตันทาให้มีกาไรและจ่ายปันผลคืนให้กับสมาชิกได้

ติดต่อกันระหว่างปี 2555-2556 นับตั้งแต่ปี 2557 กลับต้องประสบกับภาวะขาดทุนจึงยุติการจ่ายปันผล แต่
จานวนเงินหุ้นยังคงอยู่เท่าเดิม อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ สาเหตุแรก คือ การเพิ่มขึ้นของจานวนศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวจนเกิดภาวะเมล็ดพันธุ์ล้นตลาดส่งผลให้ราคาตกต่า แต่เดิมในจังหวัดเชียงใหม่มีเพียง 3 ศูนย์ ภายหลังเพิ่มขึ้น
มากกว่า 12 ศูนย์ สาเหตุถัดมาเป็นผลสืบเนื่องจากโครงการรับจานาข้าวที่ทาให้ข้าวราคาสูงกว่าท้องตลาด ศูนย์
ต้องรับซื้อข้าวสันป่าตองที่ผ่านมาตรฐานจากสมาชิกในราคากิโลกรัม 19 บาท

ขณะที่ราคาขายในตลาดเพียง

กิโลกรัม 12 บาท อีกทั้งยังมีข้าวค้างสตอกอีก 50 กว่าตัน จึงทาให้ขาดทุนกว่า 400,000 บาทในปี 2557 เหตุ
สืบเนื่องสุดท้ายที่เปรียบเสมือนผีซ้าด้ามพลอย คือ หนี้สินค้างชาระจากผู้ซื้อมากถึง 270,000 บาท ซึ่งอยู่ระหว่าง
การฟ้องร้องดาเนินคดีให้ผู้ซื้อผ่อนชาระคืน จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น แม้จะทาให้ความเชื่อมั่นของสมาชิกลดน้อย
ถอยลงและขาดการพูดคุยกับสมาชิก

แต่คณะกรรมการยังคงบริหารศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวมาอย่างต่อเนื่อง

เชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
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และ

เหตุปัจจัยความเสื่อมถอยกับแนวทางฟื้นฟู
หลังจากปี 2559 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการ ศกบต. ก้าวเข้าสู่ความเสื่อมถอย การ
ประชุมคณะกรรมการ ศกบต. หยุดชะงักลง และการสนับสนุนกิจกรรมฝึกอบรมของเทศบาลหยุดชะงักงันลงไป คง
มีการร่วมกันทาปุ๋ยหมักกันอยู่บ้างเป็นครั้งคราวโดยการสนับสนุนของสานักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ 6
เชียงใหม่ ทัง้ นี้มีหลายปัจจัยที่อาจเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอย ได้แก่
 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของเทศบาลตาบลออนใต้ ซึ่งให้ความสาคัญต่อการสนับสนุนด้านการเกษตร
น้อยลงส่งผลให้การดาเนินงานและการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรขาดความต่อเนื่อง
 คณะกรรมการ ศบกต. เฉื่อยชาลงไป อาจเนื่องด้วยเทศบาลตาบลออนใต้ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าเบี้ย
เลี้ยงการประชุมและการอบรมให้ได้เช่นเคยตามระเบียบของ สตง. หรืออาจเนื่องจากประเด็นการ
ประชุมไม่เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างรายได้จากการเกษตร
 การขาดเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตาบลในการประชุมประจาเดือน

ที่ช่วยชี้แจง

นโยบายและทิศทางการเกษตร

คอยกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงานด้านการเกษตร

และช่วยชี้ช่อง

ทางการสนับสนุนของเทศบาล

รวมทั้งประสานงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานด้านการเกษตร

ตามความต้องการของเกษตรกร
 การมีส่วนร่วมของชุมชนลดน้อยลงไปเนื่องมาจากความรู้สึกผูกพันหรือรู้สึกเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงมีน้อย ที่ผ่านมาศูนย์ เกิดขึ้นจากการจัดตั้งของหน่วยงานราชการ ชาวบ้านไม่ได้มี
ส่ว นร่ว มในการสร้างศูน ย์ และเป็นเพียงผู้ ร่ว มกิจกรรมฝึ กอบรมเท่านั้น อีกทั้งชาวบ้านยังไม่ให้
ความสาคัญกับการทาเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดสารพิษเพราะเห็นผลช้า ส่วนใหญ่จึงยัง คงใช้
สารเคมีในการเกษตรอยู่
 ลักษณะกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นการฝึกอบรมเท่านั้น ยังขาดรูปแบบกิจกรรม
ที่เอื้อให้เกิดการรวมกลุ่มและกระตุ้นการเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง เช่น ช่วยสร้างรายได้ เพิ่มช่องทาง
การตลาด ช่วยแก้ปัญหาการเพาะปลูก เป็นต้น
 การขาดการติดตามประเมิน ผลเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง และขาดการบันทึกข้อมูล
ผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อนาเสนอและชี้แจงให้ชาวบ้านเห็นถึงประโยชน์ในการจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
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 ข้อจากัดของเทศบาลตาบลออนใต้ที่ขาดนักวิชาการการเกษตรในการประสานงานและขับเคลื่อน
อย่างต่อเนื่อง การมีนักวิชาการเกษตรเป็นความสาคัญยิ่งสาหรับการดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่
ของการกระจายอานาจที่เ หลื่ อมซ้อนกันอยู่ กล่ าวคือ การถ่ายโอนการสนับสนุน ศบกต. ให้ กั บ
เทศบาลแต่ภารกิจหลักยังคงอยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่เทศบาล และคณะกรรมการ ศกบต. ยังเล็งเห็นถึงความสาคัญของศูนย์เรียนรู้
ในฐานะที่เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารระหว่างเทศบาล ชาวบ้านา
และคณะกรรม อีกทั้งยังมีความต้องการที่จะฟื้นฟูการดาเนินงานตามแนวทางต่อไปนี้
 การปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการของคณะกรรมการ ศกบต. โดยมีเทศบาลเป็นพี่
เลี้ยง กล่าวคือ การกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีการวางแผน การปฏิบัติงาน และการติดตาม
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

พร้อมกับพัฒนาระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลการ

ดาเนินงาน หากมีระบบการจัดการที่เข้มแข็งขึ้นก็จะสามารถประสานหน่วยงานด้านการเกษตรและ
หน่วยงานอื่นให้เข้ามาช่วยสนับสนุนได้มากขึ้น
 การส่ งเสริ มสนั บสนุน งบประมาณของเทศบาลในการฝึกอบรมและวัสดุอุปกรณ์ให้กับศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มและ
การมีส่วนร่วมตามความต้องการของชาวบ้านนอกเหนือไปจากการจัดฝึกอบรม
 การปรับบทบาทการสนับสนุนของเทศบาล กล่าวคือ การจัดประชุมคณะกรรมการ ศกบต. อย่าง
ต่อเนื่อง การช่วยสื่อสาร ชี้แจงเป้าหมาย และผลการดาเนินงานที่ผ่านมาเพื่อ กระตุ้นให้ชาวบ้านเห็น
ความสาคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยอาจใช้รูปแบบของ
การจัดเวทีประชาคม การเป็นผู้ประสานหน่วยงานการเกษตรที่จะช่วยสนับสนุนความรู้และชี้ช่องทาง
การพัฒนาการเกษตร การรับฟังปัญหาและความต้องการของชาวบ้านเพื่อจัดทาแผนด้านการเกษตร
รวมทั้งเป็น ผู้ป ระสานงบประมาณจากหน่วยงานอื่นให้ช่วยสนับสนุนโครงการของคณะกรรมการ
ศกบต. และสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างต่อเนื่อง
 การยกระดับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างครบวงจร ทั้ง
ด้านการผลิต การตลาด การเพิ่มรายได้ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ศัตรูพืช ภัยแล้ง
 การพัฒนาคนโดยคัดเลื อกเกษตรกรที่มีความสามารถให้ เป็นวิทยากรหรือเป็นพี่เลี้ยงด้านเกษตร
อินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย ตลอดจนให้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ ศกบต.
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