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แบบบันทึกองคความรูรายบุคคล
ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
1. ชื่อองคความรู

การจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี

2. ชื่อเจาของความรู

นายทองคูณ บุญศร

ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา สังกัด ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท 0817001541 ID Line 0817001541
3. องคความรูท บี่ ง ชี้
หมวดหมูองคความรูก ารพัฒนาพื้นที่ตนแบบ : ปราชญ/วิทยากร/ครูพาทํา
4. ที่มาและความสําคัญในการจัดทําองคความรู
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนไดจัดทําโครงการ พัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหมประยุกตสู โคก หนอง นา พช. โดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักในการ
สงเสริม กระบวนการเรี ย นรู และการมี สวนรว มของประชาชน โดยการฝก อบรมใหความรูแ ละฝ กปฏิ บัติ
ตามหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสูระบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในการดําเนินการหลังจากที่ผูเขารับการ
อบรมกลับไปดําเนินการพัฒนาพื้นที่ของตนเองเพื่อเปนศูนยเรียนรูแกประชาชนที่สนใจ ก็จะมีกิจกรรมการ
เอามื้อสามัคคี ซึ่งเปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาพื้นที่ของเจาของแปลง มีวัตถุประสงคเพื่อใหเจาของแปลงไดงาน
สมาชิกที่เขารวมกิจกรรมไดพัฒนาตนเอง และสรางเครือขายการรวมมือเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน ที่ผานมา
ในการจัดกิจกรรม หลายพื้นที่ยังขาดครูพาทําที่มีความรูความชํานาญในการจัดกิจกรรม การที่จะจัดกิจกรรม
เอามื้อสามัคคีนั้น จะตองมีครูพาทําและครูกระบวนการในการดําเนินการ ดวยเหตุนี้เองจึงเปนที่มาของ
องคความรูเรื่อง “การจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี” ใหกับสมาชิกและเครือขาย โคก หนอง นา ไดเปนแนวทางใน
การจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีใหถูกตองครบถวนและสมบูรณเกิดประโยชนกับทุกฝาย
5. รูปแบบ กระบวนการ หรือลําดับขั้นตอน
กอนดําเนินการ
1) เจาของแปลง ครูกระบวนการและครูพาทํา จะตองปรึกษาหารือกันถึงกิจกรรมที่จะตองดําเนินการ
ในพื้นที่ เพื่อที่เจาของแปลงจะไดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องไม เครื่องมือสําหรับการจัดกิจกรรม
2) การประชาสัมพันธ เปนการแจงใหสมาชิกในเครือขายไดทราบวา เราจะกําหนดจัดกิจกรรมในวันไหน
มีกิจ กรรมอะไรบ าง คนที่จ ะมาร ว มกิ จ กรรมต องเตรี ยมอะไรมาบ า ง หรือเตรี ยมความพร อมเพื่ อ เปน การ
นัดหมายซึ่งในบางพื้นที่อาจจะตองมีการลงทะเบียนเพื่อที่จะทราบจํานวนคนที่จะมารวมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี
3) กอนวันงานหรือการเอามื้อสามัคคี 1 วัน เจาของแปลง ครูกระบวนการและครูพาทํา จะตองมา
ปรึกษาหารือออกแบบงาน เพื่อเตรียมการสําหรับ ผูสมาชิกที่จะมารวมกิจกรรม เชน การวางรูปแบบการ
ขุดคลองไสไก การกําหนดพื้นที่ในการปลูกตนไม การกําหนดจุดในการทํากิจกรรมที่เจาของแปลงตองการ
และสิ่งสําคัญประการหนึ่งคือในการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ในพื้นที่จะตองมีเสาธงเพื่อแสดงสัญลักษณ
ถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยหรือที่เครือขายกสิกรรมเราใชคําวาภูมิใจในชาติ
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ระหวางดําเนินการ
ในวันดําเนินการเมื่อถึงกําหนดเวลานัดหมาย เจาของแปลง ครูกระบวนการ และครูพาทํา จะตองจัด
ใหมีการลงทะเบียนชื่อ ที่อยูของผูเขามารวมกิจกรรม เมื่อถึงเวลานัดหมายตามกิจกรรมครูกระบวนการ จะตอง
นําดําเนินกิจกรรมหนาเสาธง 5 ขั้นตอน ซึ่งจะเปนสัญลักษณหนึ่งในการทํากิจกรรมเอามื้อสามัคคี หลังจากนั้น
ครูพาทํา ก็จะชี้แจงรายละเอียดของงานในวันนั้น ทําการแบงคน แบงงาน และมอบหมายงานตามงานที่วางไว
ในระหวางการปฏิบัติงานครูพาทําและครูกระบวนการ จะตองชวยกันตรวจสอบวางานของแตละสวนที่แบงไป
มี ค วามก า วหน า ถึ ง ไหน อย า งไร เพื่ อ ที่ จ ะปรั บ แผนการดํ า เนิ น การให ส อดคล อ งกั บ กิ จ กรรมที่ ว างไว
การดําเนินงานในชวงเชาก็จะดําเนินการไปเรื่อยๆ ภายใตหลักการ คึกคัก คลองแคลว ครื้นเครง และเมื่อถึง
เวลาพักเที่ยงก็จะเชิญสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมทุกคน มารวมตัวกันบริเวณที่รับประทานอาหารที่เจาของแปลง
ไดเตรียมไว ผูมารวมกิจกรรมอาจจะหิ้วปนโตเตรียมขาวปลาอาหารมารับประทานรวมกัน หรือบางสวนเจาของ
แปลงควรเตรียมเผื่อไวสําหรับผูที่มารวมงาน ครูกระบวนการก็จะตองสั่งใสรหัสและกลาวบทพิจารณาอาหาร
พรอมกัน เมื่อกลาวบทพิจารณาอาหารจบก็ถึงลงมือรับประทานอาหารพรอมกัน ซึ่งในการรับประทานอาหาร
แตละครั้ง เจาของแปลง ครูกระบวนการจะตองเตรียมที่ลางจาน ลางแกวสําหรับคนที่มา รวมกิจกรรมไวทุก
ครั้งเพื่อที่จะใหสมาชิกที่มารวมงานไดบริหารจัดการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
เมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบรอยแลว ครูกระบวนการก็จะจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยจะเชิญ
ผูที่มารวมกิจกรรมทุกคนมานั่งลอมวงกัน ซึ่งในกิจกรรมดังนี้เรียกวาเปนกิจกรรมการเช็คอินจะเริ่มตนจาก
เจาของแปลงที่มากลาวถึงที่มาที่ไปของการจัดกิจกรรมในวันนี้และกิจกรรมที่ดําเนินการ จากนั้นก็จะใหสมาชิก
ละคนไดแนะนําตัวเองพูดคุยถึงกิจกรรมที่ตัวเองทําอยูหรือความรูสึกที่ไดมารวมกิจกรรมในวันนี้ จนครบทุกคน
สุดทายครูกระบวนการก็จะมาสรุปงานในสวนภาคเชา ดําเนินการสวนไหนเสร็จเรียบรอย สวนไหนที่ยังไมเสร็จ
คงเหลือปริมาณงานมากนอยเพียงใด เพื่อที่จะแบงกําลังพลไปชวยสวนที่งานยังไมเสร็จ ในภาคบายก็จะเริ่ม
ลงมือดําเนินการตามแผนที่ไดวางไว กิจกรรมเอามื้อสามัคคีก็จะดําเนินการไปเรื่อยๆ จนกวางานจะเสร็จ
หรือครูพาทําและครูกระบวนการมองวาผูที่มารวมกิจกรรมสามารถดําเนินการไดตามแผนแลว ก็จะใหหยุดพัก
เมื่อถึงเวลาเย็นในชวงเวลา 18.00 น. ก็จะตองมีการเขาแถวเคารพธงชาติทํากิจกรรมหนาเสาธง ตามขั้นตอน
5 ขั้ น ตอนเช น เดี ย วกั น การจั ด กิ จ กรรมเอามื้ อ สามั ค คี บ างพื้ น ที่ อ าจจะใช เ วลา 2 วั น ในการทํ า กิ จ กรรม
ในชวงเย็นที่มีการนอนพักคางเจาของแปลงควรเตรียมพื้นที่ หรืออํานวยความสะดวกใหผูมารวมกิจกรรมระดับ
หนึ่ง ในชวงเย็นก็จะมีการลอมวงแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกที่รวมกิจกรรม ครูพาทํา
ครูกระบวนการ และเจาของแปลง ซึ่งก็รวมกันวางแผนกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการในวันรุงขึ้น ซึ่งในวัน
ตอไปก็จะจัดกิจกรรมลักษณะเดียวกันกับวันแรก หากกิจกรรมเสร็จสิ้นภายในวันเดียวอาจจะมีการลอมวง
พูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันกอนที่จะแยกยายไปทําภารกิจของตน
หลังดําเนินการ
ครูกระบวนการ ครูพาทําและเจ าของแปลง จะตองมาประชุมถอดบทเรียนวาในการจัดกิจกรรม
เอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ ประสบความสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคและความตองการของเจาของแปลงมากนอย
ขนาดไหน มีขอขัดของมีปญหาอุปสรรคอะไรเพื่อที่จะเปนบทเรียนในการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีของแปลง
ตอๆไป
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6. เทคนิคในการปฏิบัติงาน
เทคนิคในการปฏิบัติงานครูพาทําครูกระบวนการ จะตองเปนบุคคลที่มีความรูและเสียสละ โดยจะตอง
ดําเนินการดังนี้
1) ครูพาทําจะตองเขาไปเตรียมการกับเจาของแปลงกอนวันที่จะดําเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคีอยาง
นอย 1 วัน คือการไปกอนกลับทีหลังซึ่งในการดําเนินการในระหวางนั้นครูพาทํา ครูกระบวนการจะตองควบคุม
กระตุนการทํางาน และกํากับกิจกรรมใหเปนไปตามแผนที่วางไว
2) การเตรียมวัสดุอุปกรณเครื่องไมเครื่องมือตางๆ ของเจาของแปลง มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําให
งานสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย
3) ถาหากคนที่มารวมกิจกรรม ไมมีพื้นฐานหรือไมมีความรูทําหลักกสิกรรมธรรมชาติเลย ครูพาทํา
จะตองคอยสอน คอยแนะนํากํากับชี้แนะเพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดถูกตอง
4) หัวใจสําคัญในการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี คือเจาของแปลง เจาของพื้นที่ตองไดงาน ผูที่มารวม
กิจกรรมไดพัฒนาตนเองและมีเครือขายในการทํางาน
5) สิ่งหนึ่งที่ทําใหการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี สามารถดําเนินการไดก็คือในสวนของผูที่มารวมงาน
จะหิ้วปนโตหรือเตรียมอาหารมารับประทานรวมกันเพื่อที่จะรบกวนเจาของแปลงใหนอยที่สุดซึ่งตรงนี้จะสราง
ความรักความสามัคคีไดเปนอยางดี
7. ปญหาที่พบและแนวทางการแกไขปญหา
ปญหาที่พบและแนวทางการแกไขปญหา จากการดําเนินงานจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีที่ผานมาปญหา
ที่พบมีดังนี้
1) ครูพาทําไมมีความรูความเขาใจในกระบวนการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเพียงพอ
2) ขาดการวางแผนรวมกันระหวางเจาของแปลงและครูพาทํา
3) ระหวางดําเนินการครูกระบวนการ ครูพาทํา ขาดการประสานงานทําใหงานออกมาไมเปนไปตาม
เปาหมาย
4) การเตรียมเครื่องไมเครื่องมือของเจาของแปลงและครูพาทําไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถดําเดิน
กิจกรรมไดตามแผน (เจาของแปลงไมไดงาน)
5) คนที่มารวมกิจกรรมที่ไมมีพื้นฐานความรูความเขาใจเรื่องหลักกสิกรรมธรรมชาติ จึงทําใหงาน
ไม ส ามารถดํ า เนิ น การไปด ว ยความราบรื่ น ซึ่ ง ครู พ าทํ า และครู ก ระบวนการจะต อ งกระตุ น การทํ า งาน
ใหคําแนะนําและกํากับการทํางานอยางตอเนื่องเพื่อใหคนที่มารวมกิจรรมรูวาตนเองตองทําอะไรบาง
8. ประโยชนขององคความรู
การจั ด กิ จ กรรมเอามื้ อ สามั ค คี จ ะเป น ประโยชน ใ นการขั บ เคลื่ อ นงาน โคก หนอง นา ในพื้ น ที่
หากผูมารวมกิจกรรม ครูพาทํา ครูกระบวนการ ทราบถึงหัวใจหลักหรือวัตถุประสงคสําคัญของกิจกรรมนั้นคือ
การที่เจาของแปลงไดงาน สมาชิกที่มารวมกิจกรรมไดพัฒนาตนเอง และทุกคนที่รวมกิจกรรมไดเครือขาย
ในการทํางานแบบคน โคก หนอง นา ดวยกัน ซึ่งในสวนนี้หากในแตละพื้นที่ แตละแปลงสามารถดําเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ จะทําใหเกิดพลังในการทํางานแบบเอามื้อสามัคคี เกิดการเวียนกันทํางานในแปลง
ของเพื่ อน ในแปลงของเครื อข ายโคก หนอง นา และเครือข ายกสิ กรรมธรรมชาติ จะสามารถตอบโจทย
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ทรงใหไวใน ส.ค.ส. 2547 “สามัคคีเปนพลังค้ําจุนแผนดินไทย”

