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...................................................... 
โดย นายองอาจ มิเง และคณะวิจัย 

หลักการและเหตุผล 
 อาหารเป็นปัจจัยหลักในการด ารงชีวิตของทุกคนและมีความเกี่ยวข้องโยงกับหลากหลายมิติไม่ว่า
จะเป็นด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหาร ได้กลายเป็นปัญหา ความ
มั่นคงรูปแบบใหม่ที่หลายประเทศทั่วโลกก าลังเผชิญและสร้างมาตรการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวเพ่ือ
ความอยู่รอดของประชากรในประเทศและประชากรโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในประเทศก าลังพัฒนาที่
ปัญหานี้ก าลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอันเป็นผลจากสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่ เกิดวิกฤติด้าน
พลังงาน สภาพแวดล้อม และความส าคัญของการผลิตพืชอาหารลดลง ท าให้ราคา พืชอาหาร สูงขึ้ น จน
ท าให้ประชากรที่ยากจนไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้    
  นอกจากความหมายของความมั่นคงทางอาหาร ที่ต้องการให้คนทุกคน มีความสามารถเข้าถึง
อาหารทั้งในทางกายภาพและเศรษฐกิจอย่างเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณค่าทาง โภชนาการ ที่ตรงกับ
รสนิยมของตนเอง เพ่ือการมีชีวิตที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรง แล้ว องค์การอาหารและ เกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) ได้แบ่งความหมายด้านความมั่นคงออกเป็น 4 มิต ิคือ  

ความพอเพียง (Availability) ของปริมาณอาหาร ที่อาจได้มาจากการผลิตภายในประเทศหรือ
การน าเข้า รวมถึงความช่วยเหลือด้านอาหาร  

การเข้าถึง (Access) ทรัพยากรที่พอเพียงของบุคคลเพ่ือได้มาซึ่งอาหารที่เหมาะสมและมี
โภชนาการ ทรัพยากรดังกล่าวหมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะก าหนดควบคุมกลุ่มสินค้าหนึ่งๆ ได้
ภายใต้บริบททางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนที่บุคคลอาศัยอยู่ (รวมถึงสิทธิตาม
ประเพณ ีเช่น การเข้าถึงทรัพยากรส่วนรวมของชุมชน)  

การใช้ประโยชน์ (Utilization) ด้านอาหาร ผ่านอาหารที่เพียงพอ น้ าสะอาดและการรักษา
สุขภาพและสุขอนามัยเพ่ือที่จะเข้าถึงภาวะความเป็นอยู่ที่ดีทางโภชนาการ ซึ่งความต้องการทางกายภาพ
ทั้งหมดได้รับการตอบสนอง โดยนัยยะนี้ ความมั่นคงทางอาหารจึงสัมพันธ์กับปัจจัยน าเข้าที่ไม่ใช่อาหาร
ด้วย และมิติสุดท้ายคือ  
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เสถียรภาพ (Stability) ทางอาหาร ที่ประชาชน ครัวเรือนและบุคคลจะต้องเข้าถึงอาหารที่
เพียงพอตลอดเวลา ไม่ต้องเสี่ยงกับการไม่สามารถเข้าถึงอาหารอันเป็นผลมาจากวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่าง
กะทันหัน เช่น วิกฤตทางเศรษฐกิจหรือสภาพภูมิอากาศ หรือเหตุการณ์ที่เป็นไปตามวงจร เช่น ภาวะ
ความไม่มั่นคงทางอาหารตามฤดูกาล ซึ่งในความหมายนี้ความมั่นคงทางอาหารครอบคลุมถึงมิติความ
พอเพียงและการเข้าถึงอาหารด้วย 

ภูมิปัญญาของชาติพันธุ์ชาวอมก๋อยในการท าการผลิตการเกษตรที่มีมาในอดีตถึงปัจจุบันนั้น การ
ท าเกษตรของชาวอมก๋อยสมัยก่อนที่ ได้น าภูมิปัญญา ความเชื่อ และประเพณีต่างๆเข้ามาเกี่ ยวข้องและ
เชื่อมโยงกันในการท าการเกษตรและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า ป่าของชาวอมก๋อย  สามารถแบ่ง
จ าแนกได้ดังนี้ 1. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 2. การเพาะปลูกตาม 3. การท าเกษตรรูปแบบที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ป่าต้นน้ า  
 สถานการณ์ปัจจุบันของพ้ืนที่อมก๋อยในด้านการเกษตร ถือว่าเป็นพ้ืนที่ในการท าการเกษตรใน
ล าดับต้นๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ผลิตสินค้าการเกษตรเข้าสู่ระบบสินค้าตลาด และการบริโภคของจังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงตลาดในกรุงเทพฯ ซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนที่การผลิตเน้นการ
บริโภคในครัวเรือนและในชุมชน ซึ่งจะมีการแบ่งปันกัน อาศัยกันอย่างเกื้อกูลกัน ความหลากหลายในการ
ผลิตพืชอาหารในปัจจุบันก็ลดลง เนื่องจาก ส่วนใหญ่เน้นการผลิตเชิงเดี่ ยวเพ่ือส่งสินค้าเข้าสู่ตลาด ซึ่ง มี
พืชอาหารที่ปลูกได้แก่ มะเขือเทศ พริกแดง ฟังทอง กะหล่ าปลี เป็นต้น เป็นพืชอาหารที่ชาวอมก๋อยไม่
ค่อยบริโภคกัน ไม่เหมือนพืชอาหารสมัยก่อนที่ปลูกได้แก่ พริกกระเหรี่ยง ข้าว แตงกวา งา ถั่ว มันขี้หนู 
เผือก ผักอีเหลิง ผักเผ็ด ผักกาดขม กระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบแดง ถั่วแปบ บวบ ข้าวโพดเป็นต้น ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าความหลากหลายทางด้านอาหารมันต่างกัน คุณค่าของพืชอาหารต่างกัน  
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยเล็งเห็นว่าวิธีแก้ปัญหาดังกล่าว คือ การปลูกพืชผักหลังบ้านหรือใน
พ้ืนที่ของตนเองไว้บริโภค ซึ่งจะท าให้ชุมชนมีพืชผักไว้บริโภคเอง โดยให้ชาวบ้านเรียนรู้ปัญหาเองจากการ
วิจัยครั้งนี้ ผ่านกระบวนการกลุ่มของงานวิจัยจะท าให้ชาวบ้านตระหนักถึงปัญหาแล้วเกิดการเรียนรู้และลง
มือปฏิบัติเอง ผ่านการแนะน าของทีมวิจัย ซึ่งจะท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เองจากการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(PAR) พร้อมทั้งยังมีพืชผักที่สะอาดปลอดภัยไว้บริโภคเอง และยังเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
 
วัตถุประสงค์  

1. ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตเกษตรกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และแนวทางการ
พัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรม เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและการพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืนของชุมชน   
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2. เสริมสร้างศักยภาพคนรุ่นใหม่และเกษตรกรในชุมชน ในการเป็นเกษตรกรตัวอย่างที่สามารถ
ท าการผลิตเกษตรกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารและการพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

3. สร้างการมีส่วนร่วมคนรุ่นใหม่และเกษตรกรในชุมชน และหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องใน
การพัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรม เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและการพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืนของ
ชุมชน 
 
ขอบเขตการศึกษา  
 1.4.1 พื้นที่ด าเนินการ  

ชุมชนบ้านยางเปาเหนือ และบ้านยางเปาใต้ ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
1.4.2 ประชากรหรือกลุ่มเป้าหมาย 
1. ครอบครัวเกษตรกรตัวอย่าง 20 ครัวเรือน (บ้านยางเปาเหนือ จ านวน 10 ครัวเรือน และบ้าน

ยางเปาใต้ จ านวน 10 ครัวเรือน) 
2. ผู้น าชุมชน และชาวบ้าน จ านวน 20 คน  
3. คนรุ่นใหม่ที่มีอายุในช่วง 15-40 ปี จ านวน 10 คน 
4. หน่วยงานที่ประสานความร่วมมือ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

โรงเรียนบ้านยางเปา โรงพยาบาลอมก๋อย 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
1 ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตเกษตรกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และแนวทางการพัฒนา
วิถีการผลิตเกษตรกรรม เพื่อสร้างความม่ันคงทางอาหารและการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนของชุมชน   

การวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตเกษตรกรรมชุมชน 

พัฒนาการของการเกษตรกรรมของชุมชนบ้านยางเปานั้น เดิมทีสมัยก่อนจะท าเกษตรกรรมจะท า
เพ่ือยังชีพ ไม่มีการค้าขายแต่มีการแลกเปลี่ยน มีการท าไร่หมุนเวียนเป็นหลัก ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นการท า
นาด าพอมีการท านาด าก็ท าให้มีข้าวที่บริโภคเพียงพอต่อครอบครัว ซึ่งถ้าเทียบกับสมัยก่อนนั้นค่อนข้างจะ
ไม่เพียงพอต่อการบริโภค จ าเป็นต้องอาศัยการกิน เผือก มัน กลอย ข้าวโพดแทนข้าว หรือผสมกับข้าว 
หลังจากที่มีการท านาด าเพ่ิมมากขึ้นเรื่องข้าวก็ไม่มีปัญหาส าหรับคนในชุมชน จึงมุ่งเน้นการเกษตรที่
มุ่งหวังการค้าขาย โดยมีการเริ่มปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ิมมากขึ้น พอไม่มีการท าไร่หมุนเวียนก็ท าให้พืชอาหาร
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เหล่านั้นลดลงไปด้วย อีกทั้งยังส่งผลกระทบในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า ป่า ผลกระทบด้านสุขภาพ 
ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ซึ่งแต่ละด้านล้วนส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนทั้งสิ้น 

แนวโน้มของสถานการณ์อาหารทางธรรมชาติและการเกษตร 
จากการเก็บข้อมูลจะท าให้พบว่า อาหารทางธรรมชาตินั้น สามารถจ าแนกได้ 6 ประเภท คือ 

สัตว์ปีก สัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์เลื้อยคลาน/สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า แมลง และพืช ซึ่งทั้ง 6 ประเภทนั้นสมัยก่อน
จะสามารถหาได้ง่ายและมีปริมาณที่มาก แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มที่ลดลงมากถ้าเทียบกับสมัยก่อน โดยจะ
พบว่าอาหารธรรมชาติประเภท สัตว์บกนั้นมีปริมาณที่ลดลงมากที่สุด รองลงมาจะพบว่าเป็นสัตว์ปีก สัตว์
น้ า สัตว์เลื้อยคลาน แมลงและพืชตามล าดับ อาหารธรรมชาติที่ลดลงแต่ยังมีปริมาณที่มากอยู่คือ พืช 
รองลงมาจะพบว่าเป็นแมลง ซึ่งจะพบว่าแนวโน้มของอาหารธรรมชาตินั้งยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง 

สถานการณ์การผลิตเกษตรกรรมทางเลือกในพื้นทีชุ่มชนบ้านยางเปา 

การท าเกษตรทางเลือกในชุมชนบ้านยางเปานั้น มีการปลูกพืชผักตามฤดูกาลที่สามารถสร้างเป็น
แหล่งอาหารให้กับครอบครัวของตนเองได้ โดยจะมีการผลิตตามช่วงฤดูกาลและแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล 
คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว แต่ละฤดูจะมีการปลูกพืชที่เหมือนและต่างกัน สามารถจ าแนกพืชผัก 
ไม้ล้มลุกหรือไม้ยืนต้นได้ 6 ประเภท ได้แก่ พืชผัก ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย และ พืชสมุนไพร  

แนวทางการพัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรม เพื่อสร้างความม่ันคงทางอาหาร 

ชุมชนบ้านยางเปามีปราชญ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านการเกษตรกรรมของชุมชน
อยู่แล้วในด้านการเพาะปลูกจะมีการเลือกพ้ืนที่เพาะปลูกที่เหมาะสม  และการเตรียมพ้ืนที่ส าหรับ
เพาะปลูก ด้านการวางแผนเพาะปลูกก็จะการเลือกพืชที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกตามฤดูกาล ด้านการ
จัดการวัชพืชและจัดการโรค แมลง ก็จะมีการปลูกพืชพร้อมกันเพ่ือหย่นเวลาในการท างาน พร้อมทั้งยัง
เป็นการดูแลจัดการกันเองของพืช เพราะพืชบางชนิดจะมีประโยชน์ในการคลุมหญ้า พืชบางชนิดจะเป็น
ตัวล่อแมลง พืชบางชนิดจะเป็นตัวไล่แมลง จึงต้องมีการรวบรวมองค์ความรู้  ภูมิปัญญาด้านการท า
เกษตรกรรมในชุมชน เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้คนรุ่นใหม่หรือเด็กๆในชุมชนเรียนรู้ได้จากเอกสารที่ถูก
รวบรวมไว้ และยังมีโครงการสวนหลังบ้านที่ให้คนในชุมชนได้ปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือนเพ่ือลด
รายจ่ายและได้บริโภคพืชผักที่สะอาดและปลอดภัย 
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2. เสริมสร้างศักยภาพคนรุ่นใหม่และเกษตรกรในชุมชน ในการเป็นเกษตรกรตัวอย่างท่ีสามารถท าการ
ผลิตเกษตรกรรมเพื่อสร้างความม่ันคงทางอาหารและการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนการเปลี่ยนแปลง
ศักยภาพคนรุ่นใหม่และเกษตรกรตัวอย่าง 

ก่อนเข้าโครงการวิจัย ลักษณะการท างานแต่ก่อน 
คนรุ่นใหม่บ้านยางเปามีการรวมตัวท ากิจกรรมในชุมชนอยู่แล้ว โดยมีการท างานร่วมกับชาวบ้าน

ในพ้ืนที่ การท างานของกลุ่มจะมีการแบ่งบทบาทหน้าที่แต่ยังไม่ชัดเจน และส่วนใหญ่การท างานจะท า
แบบจิตอาสา กิจกรรมที่ท าในชุมชน คือ การสร้างฝายชะลอน้ า การเก็บขยะในชุมชน การท าเกษตร 
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ แต่ละกิจกรรมมีการพูดคุยกับผู้น าชุมชนอย่างสม่ าเสมอ มีสมาคมภูมินิเวศ์
พัฒนาอย่างยั่งยืนได้เข้ามามีบทบาทในการเสริมสร้างศักยภาพของคนรุ่นใหม่บ้านยางเปาให้มีองค์ความรู้ 
มีทักษะ และแนวคิดท่ีจะช่วยกันพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานศักยภาพของชุมชน 

ระหว่างเข้าโครงการ 
ช่วงระหว่างที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ท าให้ทีมวิจัยคนรุ่นใหม่ทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง

ขึ้นหลายๆด้าน เช่น ทักษะ การเขียน การอ่าน การสื่อสาร การวิเคราะห์ เป็นต้น ซึ่งแต่ละคนมีทักษะ 
องค์ความรู้เพ่ิมขึ้นมากกว่าเดิมเป็นอย่างมาก บางคนซึ่งไม่เคยเข้าร่วมกระบวนการท างานกับชุมชนที่มี
ขั้นตอนและรายละเอียดที่มากแบบนี้ จึงท าให้ได้ประสบการณ์โดยตรง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจ 
ความเชื่อมั่นให้กับตนเองในการท างานกับชุมชน  ส่วนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวิจัยต่างตระหนักถึง
ความส าคัญของการปลูกพืชผักไว้บริโภคเอง เกษตรกรเองก็ ให้ความสนใจ ให้ความร่วมมือและลงมือ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง เพ่ือประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับตัวเกษตรกรเอง คือการมีพืชผักที่ปลอดภัยไว้บริโภคเอง 

การเปลี่ยนแปลงระดับตัวบุคคลจะมีวิธีคิดท่ีเปลี่ยนจากเดิม ซึ่งจะมีการคิดแบบเป็นขั้นตอน แบบ
แผน ในการท างานแต่ละอย่าง มีความรู้และทักษะทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงทัศนะคติในการมอง
ชุมชนที่เป็นบวก การเปลี่ยนแปลงระดับครอบครัว คือการยอมรับจากครอครัวในการท ากิจกรรมการผลิต
เกษตร และการเปลี่ยนความคิดของคนในครอบครัวให้ปลูกพืชผักไว้บริโภคเอง การเปลี่ยนแปลงในระดับ
ชุมชนคือมีการยอมรับคนรุ่นใหม่ในชุมชน มีความเชื่อมั่น รวมถึงการรวมกลุ่มกันปลูกพืชผักไว้บริโภค 
และในอนาคตมีการวางแผนเรื่องการจัดการผลผลิตและตลาดในชุมชนรวมถึงตลาดในอ าเภอ 
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3. สร้างการมีส่วนร่วมคนรุ่นใหม่และเกษตรกรในชุมชนและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรม เพื่อสร้างความม่ันคงทางอาหารและการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ของชุมชน 

การสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย ชุมชน หน่วยงานภายนอก 
 การสร้างการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ เกษตรกร ในชุมชน โดยเริ่มจากการท าความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่าง ทีมวิจัยคนรุ่นใหม่ และเกษตรกรในชุมชน เกี่ยวกับการสร้างแหล่งอาหารของตนเอง ที่มีความ
ปลอดภัย และความหลากหลายของพืชผัก ทั้งนี้จะท าให้คนรุ่นใหม่และเกษตรกรได้ตระหนักถึงคุณค่าของ
การสร้างแหล่งอาหารของตนเอง หน่วยงานภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิถีการผลิต
เกษตรกรรม เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารและพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนของชุมชน ได้แก่ สมาคมภูมิ
นิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน และมหาวิทยาแม่โจ้ ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานนี้จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของ การสร้าง
องค์ความรู้และการพัฒนาทีมวิจัยคนรุ่นใหม่ให้มีความสมดุลของทีมเพ่ิมมากขึ้น และแนวคิดที่จะช่วยกัน
พัฒนาชุมชนบนพื้นฐานศักยภาพของชุมชน  

การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เนื่องจากชุมชนบ้านยางเปาเป็นชุมชนของชนเผ่ากระเหรี่ยงซึ่งจะมีความเป็นพ่ีน้อง มีการ

ช่วยเหลือเกื้อกูล ยังคงความเป็นชุมชนแห่งการเอื้อเฟ้ือ หากในชุมชนมีกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น คนในชุมชน
ต่างมีส่วนร่วมในการช่วยกันเพ่ือให้กิจกรรมที่จัดขึ้นส าเร็จ ทีมคนรุ่นใหม่ก็ได้ท ากิจกรรมในชุมชนมาไม่ต่ า
กว่า 3 ปี จึงเกิดความเชื่อใจ ความเชื่อมั่นจากคนในชุมชนรวมถึงผู้น าชุมชน จึงท าให้ชาวบ้านในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมด้วย ทีมคนรุ่นใหม่เองก็มีการท างานร่วมกับผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา โดยมีการ
ประสานงานร่วมกันอยู่เสมอ รวมทั้งการประสานงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เช่น โรงเรียนบ้านยางเปา 
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามแนวพระราชด าริ อ าเภออมก๋อย เป็นต้น ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็มีบทบาท
แตกต่างกันไปตามกิจกรรมที่จัดขึ้น 

 
อภิปรายผล 

กระบวนการเรียนรู้ในชุมชนนี้มีฐานคิดว่า “กลุ่มเยาวชนจะต้องไม่ลืมรากเหง้าของตัวเอง 
จะต้องมีกิน มีใช้ มีวิถีที่ไม่ลืม มีการผสมผสานวิถีชีวิตแบบเก่าและวิถีชีวิตแบบใหม่” แล้วจะท า
อย่างไร เพ่ือไม่ให้กลุ่มเยาวชนไม่ลืมรากเหง้า สิ่งส าคัญที่สุดที่เยาวชนไม่ควรลืม คือ รากเหง้าของตนเอง
คือเกษตร และวิถีชีวิตแบบดั่งเดิมต้องไม่ลืม องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ ที่สามารถน ามา
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ประยุกต์ใช้กับตัวเองหรือชุมชน ไม่ลืมของเก่า ไม่ปฏิเสธของใหม่ การใช้ให้เหมาะสมของเทคโนยีจะไม่ท า
ให้เกิดความเลื่อมล้ า และการเอาเปรียบของมนุษย์ต่อทรัพยากรธรรมชาติ  

จากการศึกษาทีมวิจัยได้มีการเสนอกระบวนการพัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรม เพ่ือสร้างความ
มั่นคงทางอาหารและการพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืนของชุมชน โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

2.1 แนวทางการพัฒนาเยาวชน/คนรุ่นใหม่ในชุมชนต่อทัศนะที่ดีการท าเกษตรทางเลือกและการ
พัฒนาชุมชน 

1. การเข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่น 
2. การสร้างแนวคิด จุดร่วม หรืออุดมการณ์ร่วมกัน 
3. การสร้างแรงบันดาลใจ  
4. การลงมือปฏิบัติ 
5. การวางแผนจัดการตลาด  
6. หมั่นเติมก าลังใจ เสริมพลังใจ  
7. ต้องเตรียมเด็กรุ่นใหม่ที่จะมาสานต่อแนวคิดของกลุ่ม (การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น)  
8. หน่วยงานภายนอก องค์กรต่างๆเข้ามามีบทบาทหรือส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชน  

2.2 การจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรกรรมมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงต่อความ
มั่นคงทางอาหารของชุมชน 
 2.3 กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมสามารถกลไกการพัฒนาคนรุ่นใหม่และคนชุมชนให้คิดอย่าง
เป็นระบบเชื่องโยงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
 2.4 ความเข้าใจหรือการยอมรับของชุมชนต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารมีน้อยกว่าการสร้าง
รายได้  
 2.5 การวางแผนระบบการผลิต และการสร้างความต่อเนื่องของสินค้ามีความส าคัญต่อ
เกษตรกรรมทางเลือก  

2.6 เยาวชน คนรุ่นใหม่เป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะเป็นตัวเชื่อมกับชุมชนในการพัฒนาด้านทรัพยากร
และความม่ังคงทางอาหาร  

2.7 การสร้างพลังกลุ่มภายในชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบห่วงโซ่อาหารอย่างเป็น
ธรรมและยั่งยืน 

2.8 การสร้างเครือข่าย 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะต่อกลุ่มวิจัยและชุมชน      

 1.1. การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในชุมชนรวมถึงนักเรียนในการร่วมเรียนรู้กระบวนการ
งานวิจัยให้มากกว่านี้ เพราะงานวิจัยครั้งนี้ขาดการมีส่วนร่วมของนักเรียนในชุมชนมาร่วมกระบวนการ
เรียนรู้ชุมชน รวมถึงการเรียนรู้เรื่องประวัติของชุมชน      
 1.2. ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยให้มีจ านวนมากกว่านี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
เพ่ิมข้ึน  

2. ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานหรือเชิงนโยบาย 
เพ่ือให้งานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์หรือจะดีข้ึนกว่านี้ควรมีการศึกษาหรือขยายผลในเรื่องของ  
2.1. ศึกษาเรือ่งผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมี เพราะปัจจุบันในพ้ืนที่จะมีการท าเกษตร

เคมีหรือเกษตรเชิงเดี่ยว มีการใช้สารเคมีในปริมาณที่มาก และปัจจุบันคนในพ้ืนที่เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้นถ้าเทียบกับสมัยก่อน เพราะปัจจุบันมีโรคที่เพ่ิมมากขึ้นเช่น โรคเบาหวาน โรคความ
ดันสูง โรคสุขภาพจิต โรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้จะไม่ค่อยพบในสมัยก่อน จึงอยากให้มีการศึกษา
เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมี  

2.2. ศึกษาเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมี เพราะการท าเกษตรเคมีหรือ
เชิงเดี่ยวนั้นใช้พ้ืนที่มาก และใช้สารเคมีมาก อาจจะส่งผมกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้ง ดิน น้ า ป่า เพราะการ
ท าเกษตรเคมีนั้นไม่มีการอนุรักษ์ดิน ไม่มีการดูแลปรับปรุงดิน อาจจะท าให้ดินเสื่อมคุณภาพ เรื่องของน้ า 
มีการใช้ในปริมาณที่มากขึ้นในหน้าร้อน ท าให้มีน้ าไม่เพียงพอ และอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า ได้ 
เรื่องป่าจะมีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากการท าเกษตรเคมีนั้น เพ่ือเป็นข้อมูลและเครื่ องมือใน
การยืนยันให้กับคนในชุมชน 

3. การท าให้เกิดรูปธรรมในการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ ควรมีความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการ 
อย่างน้อยควรจะเป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี เพ่ือท าให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ สามารถจัดการตนเอง
ได้ ทั้งประเด็นการจัดการองค์ความรู้ การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ตลอดจนการน าความรู้ไปขยายผล 
เพ่ือท าให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างแท้จริง  

4. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งการบริโภคและการเข้าถึงอาหารอินทรีย์สู่สังคมแห่ง
การบริโภคอาหารอินทรีย์อย่างย่ังยืน หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ควรเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมขับเคลื่อน โดยการหนุนเสริมแก่ชุมชนหรือกลุ่ม
เกษตรกรอินทรีย์ในด้านงบประมาณ ด้านการพัฒนาศักยภาพและการอบรมให้ความรู้ และด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การพัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง

ทางอาหารบนฐานศักยภาพชุมชนบ้านยางเปา ต าบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้ด้วย

ความกรุณา อนุเคราะห์จากมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมที่สนับสนุนการด าเนินงานจัดท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วม เป็นอย่างดีย่ิงมาโดยตลอด 

นอกจากน้ี คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมทุกท่านที่ได้กรุณาให้ 

ข้อคิด ค าแนะน า ช่วยเหลือในการแนะแนวทางการจัดท างานวิจัยที่ถูกต้อง จึงท าให้งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ด้วยดี 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการท างานวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน เกษตรกร และชาวบ้านทุกท่านที่ได้กรุณาให้

ข้อมูลแก่คณะวิจัย ตลอดจนให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ จึงท าให้งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ด้วยดี 

ท้ายน้ี ขอขอบคุณทีมวิจัยทุกท่าน ที่ให้ก าลังใจ ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ ปฏิบัติการในการ

ท างานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 

          นายองอาจ   มิเง 
         หัวหน้าโครงการวิจัย 
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บอกเล่าเพ่ือความเข้าใจร่วมกัน 
 

โครงการวิจัยการพัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานศักยภาพ
ชุมชนบ้านยางเปา ต าบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เกิดจากประเด็นความสนใจ และความกังวลใน
สถานการณ์การท าเกษตรของคนในชุมชน เรื่องของความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยในการผลิต
เกษตร รวมถึงรูปแบบการท าเกษตรที่เหมาะสมกับชุมชน และกระแสการท าเกษตรผสมผสานเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ที่อาจเป็นรูปแบบที่สามารถน ามาปรับใช้ให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์กับชุมชนได้ จาก
ประเด็นความสนใจและความกังวลในสถานการณ์การท าเกษตร จึงมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเพ่ือหา
ค าตอบ เพื่อน าไปพัฒนารูปแบบการท าเกษตรในชุมชนต่อ ข้อที่ได้จากการพูดคุย แลกเปลี่ยนเป็นข้อมูลที่
มีความน่าเชื่อถือน้อย เนื่องจากขาดกระบวนการ ขาดเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล อีกทั้งการพูดคุย
แลกเปลี่ยนยังขาดกระบวนมีส่วนร่วมจากคนในชุมชน  

ด้วยข้อมูลข้างต้น เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจของคนทั้งชุมชนกับสถานการณ์การท าเกษตร 
แล้วเกิดการพัฒนารูปแบบการท าเกษตรที่เหมาะสมในชุมชน ช่วยหนุนเสริมเรื่องความมั่นคงทางอาหาร
และการผลิตพืชที่ปลอดภัย จึงมีการน าวิธีการรวบรวมข้อมูลและสร้างการมีส่วนร่วมสร้างความเข้าใจของ
คนในชุมชนในรูปแบบ กระบวนการวิจัยชุมชน ที่เป็นการตั้งค าถามของคนในชุมชน และหาค าตอบโดย
คนในชุมชน มีการน าเครื่องมือในงานวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วมาวิเคราะห์ร่วมกับคนในชุมชน ซึ่งมี
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ลงมือปฏิบัติการด้านการท าเกษตร เพ่ือถอดข้อมูล ถอดบทเรียน จน
สามารถสรุปข้อมูลเป็นบทเรียนในรูปแบบของเอกสารงานวิจัย ที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือ มีกระบวนการและ
ขั้นตอน มีการเก็บข้อมูล สรุปข้อมูล โดยผ่านการลงมือท าโดยคนในชุมชน งานวิจัยชุมชนจึงเป็นรูปแบบ
การเก็บข้อมูลเพ่ือตอบค าถามและข้อสงสัยในลักษณะของการท าความเข้าใจตนเองโดยมีการวางแผน 
หรือมีรูปแบบที่ชัดเจนมีการหาค าตอบอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งข้อมูลหรือค าตอบที่ได้นั้น เป็นการทบทวน
ตนเองอย่างละเอียด ข้อมูลจึงมีผลให้คนในชุมชนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น น าไปสู่การเลือกท าเกษตรใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับชุมชน พัฒนาศักยภาพการท าเกษตรในชุมชน และยังสามารถพัฒนาต่อยอด โดย
การน าข้อมูลในงานวิจัยชุมชนเป็นฐานข้อมูลการท าเกษตรของชุมชน 

งานวิจัยชุมชนยังมีผลต่อทีมวิจัย และผู้มีส่วนร่วมที่มีการพัฒนาตนเองในการท างานพัฒนาชุมชน 
ทั้งด้านการมีส่วนร่วม การเพ่ิมทักษะงานวิชาการ การท างานอย่างเป็นขั้นตอนมีแบบแผน มีการน าไปปรับ
ใช้กับงานอ่ืนๆในชุมชน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาภายในชุมชนอย่างยั่งยืน พ่ึงตนเองได้และเป็นแบบอย่าง
ให้กับชุมชนอื่นๆได ้
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้มี เป้าหมายที่จะหาแนวทางการพัฒนาร่วมกันในการพัฒนาวิถีการผลิต
เกษตรกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานศักยภาพชุมชน มีวัตถุประสงค์1)เพ่ือวิเคราะห์
สถานการณ์การผลิตเกษตรกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 2)เสริมสร้างศักยภาพคนรุ่นใหม่และเกษตรกร
ในชุมชนในการเป็นเกษตรกรตัวอย่าง 3)สร้างการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ เกษตรกรในชุมชนและ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารและ
การพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืนของชุมชน โดยการเติมวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น การสังเกตุ การส ารวจ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสอบถาม กับผู้น าชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านจ านวน 20 คน ที่ให้ข้อมูล
สถานการณ์การผลิตเกษตรกรรมในชุมชน ประวัติ บริบทชุมชน และกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างในชุมชน 20 
ครัวเรือน แบ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรเคมี 10 คนและกลุ่มเกษตรกรทางเลือก 10 คน ที่ให้ข้อมูลชุมชน 
แนวโน้มอาหารธรรมชาติ ปฏิทินฤดูกาล ภูมิปัญญาการท าเกษตร    
 ผลการวิจัยพบว่าวิถีการผลิตเกษตรกรรมในชุมชนเปลี่ยนไปจากเดิม โดยเฉพาะการบริโภคพืชผัก
ที่เปลี่ยนไปสู่การพ่ึงพิงหรือซื้อจากแหล่งผลิตภายนอกชุมชน เนื่องจากเกษตรให้ความส าคัญกับการใช้
ประโยชน์ของพ้ืนที่ท ากินไปกับการปลูกเชิงเดี่ยวหรือเกษตรเคมีเพ่ือสร้างรายได้ อย่างไรก็ดี เมื่อกลุ่มคน
รุ่นใหม่และเกษตรกรได้ผ่านกระบวนการเสริมศักยภาพที่เน้นการลงมือปฏิบัติ การศึกษาดูงาน และการ
แลกเปลี่ยนความคิดในประเด็น สถานการณ์การผลิตเกษตรกรรมทั้งอดีตและปัจจุบัน การปลูกพืชผัก
ปลอดภัย การวางแผนการผลิต จึงส่งผลให้เกิดพัฒนาตนเองขึ้น เช่นรายจ่ายลดลง มีความรู้เรื่องพืชผัก
ปลอดภัย เกิดความเปลี่ยนแปลงในการปลูกพืชอาหารไว้บริโภคเอง อีกทั้งได้มีการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือลงแขก
ปลูกพืชผักหลังบ้านเพ่ือเป็นการสร้างความสมานสามัคคีกันในชุมชน ในส่วนของการสร้างการมีส่วนร่วม 
พบว่าเกิดการร่วมมือกันระหว่างคนรุ่นใหม่ เกษตรกรและหน่วยงานภายนอกทั้งในส่วนของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามามีบทบาทในเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรม
ของคนในชุมชน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีขึ้น      
 แนวทางในการเสริมศักยภาพเกษตรกรคนรุ่นใหม่สู่วิถีการผลิตเกษตรกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคง
ทางอาหารบนฐานศักยภาพชุมชนในอนาคตประกอบไปด้วย 8 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การเข้าใจตนเองและ
ผู้อ่ืน (2) การสร้างอุดมการณ์ร่วมกัน (3) การสร้างแรงบันดาลใจ (4) การลงมือปฏิบัติ (5) การวางแผน
จัดการตลาด (6) หมั่นเติมก าลังใจ เสริมพลังใจ (7) การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น (8) บทบาทของหน่วยงาน
ภายนอก องค์กรต่างๆในการร่วมพัฒนาเยาวชน ซึ่งทั้งหมดเป็นผลมาจากการท าวิจัยครั้งนี้ ซึ่งสามารถน า
ข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนในอนาคตต่อไปได้ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1. ที่มำและควำมส ำคัญ  
 อาหารเป็นปัจจัยหลักในการด ารงชีวิตของทุกคนและมีความเก่ียวข้อง โยงกับหลากหลายมิติไม่ว่า
จะเป็นด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหาร ได้กลายเป็นปัญหา ความ
มั่นคงรูปแบบใหม่ที่หลายประเทศทั่วโลก าลังเผชิญและสร้างมาตรการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวเพ่ือ
ความอยู่รอดของประชากรในประเทศและประชากรโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก าลังพัฒนาที่
ปัญหานี้ก าลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอันเป็นผลจากสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่ เกิดวิกฤติด้าน
พลังงาน สภาพแวดล้อม และความส าคัญของการผลิตพืชอาหารลดลง ท าให้ราคา พืชอาหาร สูงขึ้น จน
ท าให้ประชากรที่ยากจนไม่ สามารถเข้าถึงอาหารได้    
  นอกจากความหมายของความมั่นคงทางอาหาร ที่ต้องการให้คนทุกคน มีความสามารถเข้าถึง
อาหารทั้งในทางกายภาพและเศรษฐกิจอย่างเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณค่าทาง โภชนาการ ที่ตรงกับ
รสนิยมของตนเอง เพ่ือการมีชีวิตที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรง แล้ว องค์การอาหารและ เกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) ได้แบ่งความหมายด้านความมั่นคงออกเป็น 4 มิต ิคือ  

ควำมพอเพียง (Availability) ของปริมาณอาหาร ที่อาจได้มาจากการผลิตภายในประเทศหรือ
การน าเข้า รวมถึงความช่วยเหลือด้านอาหาร  

กำรเข้ำถึง (Access) ทรัพยากรที่พอเพียงของบุคคลเพ่ือได้มาซึ่งอาหารที่เหมาะสมและมี
โภชนาการ ทรัพยากรดังกล่าวหมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะก าหนดควบคุมกลุ่มสินค้าหนึ่งๆ ได้
ภายใต้บริบททางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนที่บุคคลอาศัยอยู่ (รวมถึงสิทธิตาม
ประเพณ ีเช่น การเข้าถึงทรัพยากรส่วนรวมของชุมชน)  

กำรใช้ประโยชน์ (Utilization) ด้านอาหาร ผ่านอาหารที่เพียงพอ น้ าสะอาดและการรักษา
สุขภาพและสุขอนามัยเพ่ือที่จะเข้าถึงภาวะความเป็นอยู่ที่ดีทางโภชนาการ ซึ่งความต้องการทางกายภาพ
ทั้งหมดได้รับการตอบสนอง โดยนัยยะนี้ ความมั่นคงทางอาหารจึงสัมพันธ์กับปัจจัยน าเข้าที่ไม่ใช่อาหาร
ด้วย และมิติสุดท้ายคือ  

เสถียรภำพ (Stability) ทางอาหาร ที่ประชาชน ครัวเรือนและบุคคลจะต้องเข้าถึงอาหารที่
เพียงพอตลอดเวลา ไม่ต้องเสี่ยงกับการไม่สามารถเข้าถึงอาหารอันเป็นผลมาจากวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่าง
กะทันหัน เช่น วิกฤตทางเศรษฐกิจหรือสภาพภูมิอากาศ หรือเหตุการณ์ที่เป็นไปตามวงจร เช่น ภาวะ
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ความไม่มั่นคงทางอาหารตามฤดูกาล ซึ่งในความหมายนี้ความมั่นคงทางอาหารครอบคลุมถึงมิติความ
พอเพียงและการเข้าถึงอาหารด้วย 

เดิมทีในอดีตการใช้ชีวิตและการหาอาหารของคนสมัยก่อนของคนอมก๋อย จะหาพืชอาหารที่
ขึ้นอยู่ตามป่า ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารได้ และยังมีการปลูกพืชผักในระบบไร่หมุนเวียนซึ่งเป็น
เกษตรวิถีคนอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูลกัน โดยเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า ป่า  จึงท าให้มี พืช
อาหารที่เพียงพอต่อครอบครัว และยังมีการแบ่งปันภายในชุมชน ซึ่งท าให้ชุมชนมีพืชอาหารที่มากมาย
และหลากหลาย รวมถึงการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือใช้เพาะปลูก เนื่องด้วยในอดีตการรับประทาน
อาหารของคนในพ้ืนที่อมก๋อยนั้น บริโภคอาหารที่ปลูกเองและหาพืชอาหารตามป่า ซึ่ง เป็นพืชอาหารที่
ปลอดภัยปราศจากสารเคมีใดๆ และพืชบางชนิดที่ชาวบ้านน ามาปรุงเป็นอาหารก็เป็นพืชสมุนไพรและพืช
อาหารในชนิดเดียวกัน ท าให้คนสมัยก่อนมีสุขภาพที่แข็งแรง และอายุยืน 

ภูมิปัญญาของชาติพันธุ์ชาวอมก๋อยในการท าการผลิตการเกษตรที่มีมาในอดีตถึงปัจจุบันนั้น การ
ท าเกษตรของชาวอมก๋อยสมัยก่อนที่ ได้น าภูมิปัญญา ความเชื่อ และประเพณีต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องและ
เชื่อมโยงกันในการท าการเกษตรและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า ป่าของชาวอมก๋อย  สามารถแบ่ง
จ าแนกได้ดังนี้ 
 1. กำรเก็บรักษำเมล็ดพันธุ์ การท าเกษตรของชาวอมก๋อยในแต่ละรอบการผลิต จะมีการเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง และเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ระหว่างชุมชน ทั้งนี้เป็นการอนุรักษ์เมล็ด
พันธุ์ท้องถิ่นและยังเป็นการกระจายเมล็ดพันธุ์เพ่ือป้องกันการสูญหายของเมล็ดพันธุ์  
 2. กำรเพำะปลูกตำมฤดูกำล เป็นการวางแผนการปลูกของเกษตรกร เพ่ือให้มีพืชอาหารบริโภค
ตลอดปีโดยจะท าการเพาะปลูกครั้งเดียว ซึ่งการปลูกพืชตามฤดูกาลนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิด
โรค แมลง และภัยธรรมชาติ   
 3. กำรท ำเกษตรรูปแบบที่เหมำะสมกับพื้นที่ป่ำต้นน้ ำ เป็นการท าเกษตรที่ไม่มีการเปิดหน้าดิน 
ไม่มีการขุดรากไม้ออก ท าให้เกิดการอนุรักษ์หน้าดิน และมีการหมุนเวียนการใช้พ้ืนที่ โดยพ้ืนที่หนึ่งๆจะใช้
เวลาพักให้ดินฟื้นสภาพ 5-7 ปี แล้วสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีเดิมได้ 
 สถานการณ์ปัจจุบันของพ้ืนที่อมก๋อยในด้านการเกษตร ถือว่าเป็นพ้ืนที่ในการท าการเกษตรใน
ล าดับต้นๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ผลิตสินค้าการเกษตรเข้าสู่ระบบสินค้าตลาด และการบริโภคของจังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงตลาดในกรุงเทพฯ ซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนที่การผลิตเน้นการ
บริโภคในครัวเรือนและในชุมชน ซึ่งจะมีการแบ่งปันกัน อาศัยกันอย่างเกื้อกูลกัน ความหลากหลายในการ
ผลิตพืชอาหารในปัจจุบันก็ลดลง เนื่องจาก ส่วนใหญ่เน้นการผลิตเชิงเดี่ ยวเพ่ือส่งสินค้าเข้าสู่ตลาด ซึ่ง มี
พืชอาหารที่ปลูกได้แก่ มะเขือเทศ พริกแดง ฟังทอง กะหล่ าปลี เป็นต้น เป็นพืชอาหารที่ชาวอมก๋อยไม่
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ค่อยบริโภคกัน ไม่เหมือนพืชอาหารสมัยก่อนที่ปลูกได้แก่ พริกกระเหรี่ยง ข้าว แตงกวา งา ถั่ว มันขี้หนู 
เผือก ผักอีเหลิง ผักเผ็ด ผักกาดขม กระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบแดง ถั่วแปบ บวบ ข้าวโพดเป็นต้น ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าความหลากหลายทางด้านอาหารมันต่างกัน คุณค่าของพืชอาหารต่างกัน แต่คนในอมก๋อยมองข้าม
เรื่องพืชอาหารหรือความมั่นคงด้านอาหารจึงไม่ค่อยมีการปลูกพืชอาหารไว้บริโภค แต่จะปลูกพืชเชิงเดียว 
และน าเงินที่ได้จากการขายพืชเชิงเดียวไปซื้อพืชอาหารที่บริโภคจากตลาดแทน ซึ่งพืชผักที่ซื้อมาบริโภค
นั้นมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในการเพาะปลูก อาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค 
 
2. โจทย์กำรวิจัย 

2.1 การปรับเปลี่ยนและพัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐาน
ศักยภาพชุมชน เพ่ือพ่ึงพาตนเองได้ของครอบครัวและชุมชนอย่างสมดุล ทั้ง มิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม มีแนวทาง รูปแบบ และกระบวนการอย่างไร    

2.2 ฐานะและบทบาทของการผลิตเกษตรกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารในการพัฒนา
ชุมชนบ้านอมก๋อยเป็นอย่างไร มีคุณค่าและความส าคัญอย่างไรต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนอย่างไร 
และเป็นทางเลือกในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของชาวบ้านชุมชนอมก๋อยได้หรือไม่ และอย่างไร   

2.3 เกษตรกรต้นแบบการพัฒนาการผลิตเกษตรกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นใคร มี
คุณสมบัติอย่างไร และมีภารกิจอย่างไร  

2.4 แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพคนรุ่นใหม่และชาวบ้านในชุมชนให้หันกลับมาพัฒนาวิถีการ
ผลิตที่สร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานศักยภาพชุมชน เพ่ือพ่ึงพาตนเองได้ของครอบครัวและชุมชน
อย่างสมดุล ทั้ง มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการอย่างไร 
 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตเกษตรกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และแนวทางการ
พัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรม เพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหารและการพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืนของชุมชน   

3.2 เสริมสร้างศักยภาพคนรุ่นใหม่และเกษตรกรในชุมชน ในการเป็นเกษตรกรต้นแบบที่สามารถ
ท าการผลิตเกษตรกรรมเพื่อสร้างความม่ันคงทางอาหารและการพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

3.3 สร้างการมีส่วนร่วมคนรุ่นใหม่และเกษตรกรในชุมชน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรม เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารและการพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืนของ
ชุมชน   
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4. ขอบเขตกำรศึกษำ  
 4.1 พื้นที่ด ำเนินกำร  

ชุมชนบ้านยางเปาเหนือ และบ้านยางเปาใต้ ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่  
4.2 ประชำกรหรือกลุ่มเป้ำหมำย 

1) ครอบครัวเกษตรกรตัวอย่าง 20 ครัวเรือน (บ้านยางเปาเหนือ จ านวน 10 ครัวเรือน 
และบ้านยางเปาใต้ จ านวน 10 ครัวเรือน) 

2) ผู้น าชุมชน และชาวบ้าน จ านวน 20 คน  
3) คนรุ่นใหม่ที่มีอายุในช่วง 15-40 ปี จ านวน 10 คน 
4) หน่วยงานที่ประสานความร่วมมือ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โรงเรียนบ้านยางเปา โรงพยาบาลอมก๋อย  
4.3 ประเด็นศึกษำ 
การพัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรม เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานศักยภาพชุมชน          

บ้านยางเปา ต าบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเป็นการศึกษาการพัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรมของคน
ในชุมชนบ้านยางเปา ซึ่งจากปัจจุบันนั้นการผลิตส่วนใหญ่จะเน้นการขาย มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี โดย
จะน าเกษตรรูปแบบที่คล้ายกับคนสมัยก่อนที่เน้นการผลิตไว้บริโภคมาพัฒนาและท าการปฏิบัติและ
เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ท าเกษตรเคมี จ านวนทั้งหมด 20 ครัวเรือน ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 
ครัวเรือน ได้แก่ กลุ่มเกษตรอินทรีย์และกลุ่มเกษตรเคมี ข้อมูลที่ศึกษา ได้แก่ ผลผลิต รายได้ สุขภาพ เป็น
ต้น 

4.4. ระยะเวลำที่ศึกษำ 
ระยะเวลา 1 ปี 5 เดือน เริ่มกิจกรรมเดือนสิงหาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2563 

 
5. นิยำมศัพท์ปฏิบัติกำร   

5.1. ชุมชนบ้ำนยำงเปำ หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตแดนเดียวกัน มีลักษณะ
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี วิถีความเป็นอยู่ ความเชื่อ จ านวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านยางเปาเหนือ (หมู่ที่ 
14) และบ้านยางเปาใต้ (หมู่ท่ี 2) ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  

5.2. กำรผลิตเกษตรกรรม หมายถึง การเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และรูปแบบต่างๆ ของการผลิต
ทางการเกษตร เพ่ือสร้างแหล่งอาหาร ยารักษาโรค และสร้างผลผลิตทางการเกษตรที่น ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันของชาวบ้าน  
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5.3.กำรพัฒนำ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวบ้านในชุมชนบ้านยาง
เปา มีการผลิตการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต่อชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

5.4. เกษตรทำงเลือก หมายถึง การเพาะปลูกพืชแบบอินทรีย์ พืชแบบวนเกษตร การปลูกแบบ
ผสมผสาน การปลูกพืชปลอดภัย  

5.5. กำรท ำสวน หมายถึง การเพาะปลูกพืชที่มีการดูแลอย่างพิถีพิถัน โดยมีระบบน้ าในการ
เพาะปลูก  

5.6. กำรท ำไร่ หมายถึง การเพาะปลูกพืชระยะสั้น ส่วนใหญ่จะเป็นพืชล้มลุก ที่ไม่มีการจัดการ
เรื่องระบบน้ า แต่จะอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก ดังนั้นการท าไร่นั้นจะท ากันในช่วงฤดูฝนเท่านั้น 

5.7 กำรท ำนำ หมายถึง การเพาะปลูกข้าวไว้บริโภคในครัวเรือน โดยการปลูกข้าวนั้นจะปลูก
ในช่วงฤดูฝนเท่านั้น 

5.8 กำรปลูกพืชหลังนำ หมายถึง การเพาะปลูกพืชหลักจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว หลังจาก
นั้นก็จะท าการปลูกพืชผักต่างๆ เช่น มะเขือเทศ ฟักทอง พริก เป็นต้น ส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว 

5.9 ควำมม่ันคงทำงอำหำร หมายถึง การมีพืชผัก ธัญพืช เนื้อที่ปลอดภัย ไว้บริโภคตลอดปีอย่าง
พอเพียง และมีการแบ่งปันกันทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ต่างๆกัน
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืชและลดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของพันธุ์พืช 
 
6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

6.1 ผลผลิต (Output)  
 1) เชิงการวิจัย 

1.1) ชุมชนเกิดความตระหนักต่อสถานการณ์ปัญหาการผลิตเกษตรเคมีสมัยใหม่ และ
เกิดกระแสตื่นตัวมากขึ้นในการพัฒนาทางเลือกการผลิตเกษตรกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงอย่าง
ยั่งยืน 

1.2) เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการท างานของชุมชนในเรื่องการผลิต
เกษตรกรรมเพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหารบนฐานศักยภาพชุมชน 
 2) เชิงการพัฒนา 
 2.1) เกิดทีมงานเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในการจัด

กระบวนการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชาวบ้านในชุมชน เพ่ือน าไปสู่ปฏิบัติการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 
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 2.2) เกิดการน าเอาความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องการท าเกษตรกรรมเพ่ือสร้างความ
มั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน มาพัฒนาทางเลือกในการท าการเกษตรให้กับเกษตรกรในชุมชน 

 2.3) เกิดกระบวนการเสริมสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ในชุมชนบ้านยางเปาซึ่งเป็นพ้ืนที่
ห่างไกล ให้มีศักยภาพในการผลิตเกษตรกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงอาหาร 

 2.4) เกิดกระบวนการสร้างรูปธรรมการผลิตเกษตรกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร
บนฐานศักยภาพของชุมชน 

 2.5) เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรท าการผลิตเกษตรกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร
อย่างยั่งยืน 

6.2 ผลลัพธ์ (Outcome) (ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากผลผลิตของการด าเนินโครงการ)  
 1) เยาวชนคนรุ่นใหม่และชาวบ้านในชุมชน มีการท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน บน

ฐานชุมชน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่ด ารงชีพ ด้วยการพัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรม
เพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหารอย่างยั่งยืน  

 2) ชุมชนมีแหล่งอาหารทีม่ีผลผลิตที่ต่อเนื่อง พอเพียงต่อความต้องการของคนในชุมชน และ
สร้างรายได้อย่างพอเพียงต่อการด ารงชีพอย่างยั่งยืน   

 3) การพัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรมเพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ส่งผลดีต่อ
การด าเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะของเยาวชนคนรุ่นใหม่และชาวบ้านในชุมชน   

 4) เกิดการประสานความร่วมมือร่วมกับชาวบ้านกลุ่มต่างๆ ในชุมชน และหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องทั้งในและนอกชุมชน 

6.3. ผลกระทบ (Impact)         
 1) เกิดการพัฒนาระบบนิเวศน์ธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ของ ดิน น้ า ป่า รวมทั้งจิต
วิญญาณของ เยาวชนคนรุ่นใหม่และชาวบ้านในชุมชนในการปกป้องแผ่นดิน ชีวิต สิ่งแวดล้อม และจิต
วิญญาณของตนเอง ผ่านกระบวนการพัฒนาการผลิตเกษตรกรรมที่สร้างความม่ันคงทางอาหารอย่างยั่งยืน 

 2)  เกิดกระแสสนใจและตื่นตัวของชาวบ้านในชุมชน และชุมชนใกล้เคียงในการพัฒนาการ
ผลิตเกษตรกรรมที่สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน 

 3) เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระหว่างเกษตรกรกลุ่มต่างๆ บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องการพัฒนาการผลิตเกษตรกรรมที่สร้างความม่ันคงทางอาหารอย่างยั่งยืน 
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 6.4 กระบวนกำรผลักดันผลงำนออกสู่กำรใช้ประโยชน์  
 1) น าผลงานวิจัยไปเป็นข้อมูลพื้นฐานไปใช้ในการพัฒนาการผลิตเกษตรกรรมเพ่ือสร้างความ

มั่นคงทางอาหารให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
 2) น าผลงานการวิจัยไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการร่วมปฏิบัติการพัฒนาชุมชนกับหน่วยงาน

และองค์กรต่างๆที่เก่ียวข้องกับชุมชน  
 3) น าเสนอผลการวิจัยสู่หน่วยงานที่บทบาทในการท างานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับ

ท้องถิ่นและระดับนโยบาย 
 4) เผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณชนวงกว้าง 
 5) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน และ

การพัฒนาการผลิตเกษตรกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนระหว่างคนรุ่นใหม่ในชุมชน 
ชุมชนใกล้เคียง และบุคคลผู้สนใจ 
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บทที่ 2  
การทบทวนเอกสาร 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม  
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนถือเป็นเรื่องที่ส าคัญมากเรื่องหนึ่ง เพราะการที่รัฐจะเข้าไป
ด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมใดๆก็ตาม จะต้องให้ประชาชนในชุมชนนั้นยอมรับ ไม่คัดค้าน หรือ
ต่อต้าน ทั้งนี้ เพ่ือความยั่งยืนของโครงการหรือกิจกรรมมีบุคคลจ านวนไม่น้อยให้ความหมายและ
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมไว้ โดยจะกล่าวเพียงบางส่วนพอสังเขป ดังนี้  
 การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีโอกาส
แสดงทัศนะและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้ง การน าความ
คิดเห็นดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณา ก าหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ มีการแบ่งปันข้อมูล
ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม ทั้งนี้ เพราะการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เป็นการเพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ ลดค่าใช้จ่าย และการสูญเสียเวลา เป็นการสร้าง
ฉันทามติ (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2551) โดยมีเป้าหมายของการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
เพ่ือก าหนดเป้าหมายของสังคม และจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเพ่ือหาทางออก
ที่ดีที่สุดส าหรับทุกคน (สุปัญญา เสนะวีณิน, 2546) ซึ่งลักษณะการมีส่วนร่วมที่ดี ต้องเกิดจากความสมัคร
ใจ ความตั้งใจที่จะเข้าร่วม ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเสรีภาพในการตัดสินใจ ความเสมอภาค และขีด
ความสามารถของแต่ละบุคคลในการเข้ามา มีส่วนร่วม และการที่จะท าให้การมีส่วนร่วมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะต้องมีข้อมูลอย่างเพียงพอถึงทางเลือก และผลที่จะตามมา  โดยปัจจัยที่มีผลต่อ การ
ตัดสินใจ เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพในครอบครัว ระดับ
การศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพ รายได้ ทรัพย์สิน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น ระยะเวลาที่อยู่ใน
โครงการ ตลอดจนที่ดินถือครอง และสถานภาพแรงงาน ความส าคัญของการให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา โดยเฉพาะในโครงการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชน เนื่องจากโครงการพัฒนาชนบททุกโครงการ 
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นหากประชาชนที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนา 
เข้าใจและยอมรับต่อการพัฒนาแล้ว โครงการเหล่านั้น ย่อมมีโอกาสประสบความส าเร็จ อย่างไรก็ตามบน
สมมติฐานที่ว่าประชาชนในท้องถิ่นรู้และเข้าใจถึงสภาพปัญหา ความต้องการของท้องถิ่นเป็นอย่างดีเพราะ
เป็นผู้ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่มานาน (วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ และคณะ, 2551) ดังนั้น การที่ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วม ในขั้นตอนต่างๆ ของการพัฒนาจึงน่าจะเป็นสิ่งที่ดี เพ่ือจะได้สร้างความรู้สึกในความเป็น
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เจ้าของและแก้ปัญหาของท้องถิ่น ได้ตรงกับความต้องการมากขึ้น นอกจากนี้ ในแต่ละท้องถิ่นมีการด าเนิน
วิถีชีวิตที่แตกต่างกัน การที่จะใช้รูปแบบการพัฒนา รูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ อาจจะเป็นการแก้ปัญหา
ที่ไม่ตรงกับสถานการณ์ของชุมชนและความต้องการของชาวบ้าน  
 
2. การสร้างความตระหนักและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การสร้างความตระหนักและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจัดเป็นกลยุทธที่ส าคัญ
ประการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่นอกเหนือจากวิธีการแก้ไขและบ าบัดฟ้ืนฟูสภาพปัญหา
มลพิษที่เกิดในสิ่งแวดล้อมโดยตรง การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องใด  หมายถึงการให้ข้อมูลด้าน
ทัศนคติพฤติกรรมและความเชื่อของสังคมโดยมุ่งหวังให้ข้อมูลเหล่านั้น มีอิทธิพลต่อทัศนคติพฤติกรรม
และความเชื่อในทางบวกเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ด้วยการใช้วิธีการหรือ
กลยุทธ (Strategies and Approach) ที่ถูกต้อง ในที่นี้รวมไปถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ซึ่ง
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้นั้น นอกจากการให้กลุ่มเป้าหมายได้ดูและฟังแล้ว 
ยังต้องให้มีการปฏิบัติควบคู่ไปด้วย ดังนั้นการสร้างความตระหนักมักจะถูกด าเนินการในรูปแบบของ
กระบวนการที่มีหลายขั้นตอนประกอบกัน ตั้งแต่การวางแผน การน าเสนอ การให้ความรู้แก่สาธารณชน 
และการเน้นย้ าในกลุ่มผู้มีอ านาจตัดสินใจ (ก าไลทิพย์ เศรษฐ์วิชัย, 2546) 
 การสร้างความตระหนักที่มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น เป็นกระบวนการที่จะต้อง
ด า เนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เวลาในการปรับตัวของกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่1) มีการแสดงความรับรู้
รับทราบว่าพฤติกรรมที่ชี้ให้เห็นว่าตระหนักนั้นประกอบด้วยพฤติกรรมใดบ้าง 2) มีการยอมรับและ
สนับสนุนพฤติกรรมดังกล่าวนั้น 3) มีการแสดงความตั้งใจและตัดสินใจที่จะประพฤติเช่นนั้น 4) การ
ประพฤติและปฏิบัติอย่างตั้งใจต่อเนื่องและยั่งยืน และ 5) มีการรักษาพฤติกรรม (อรทัย ก๊กผล , 2552) 
ดังกล่าวไว้และส่งเสริมให้คนอื่นๆ ยอมรับพฤติกรรมนั้น และให้แสดงความตั้งใจและปฏิบัติเช่นเดียวกันกับ
ตน ในบางกรณีการส่งเสริมความตระหนักเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติและความเชื่อนั้น 
มีความจ าเป็นต้องใช้เทคนิควิธีที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มเป้าหมายในระหว่างกระบวนการสร้างความตระหนักไปในเวลาเดียวกัน เช่น การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ที่มีความน่าเชื่อถือและให้อย่างต่อเนื่องแบบซ้ าๆการกระตุ้นให้เกิดการวิพากษ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลใน
ระดับชุมชนและระดับประเทศ  การสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรมของท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มที่จะ
ได้รับผลกระทบโดยตรง 
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3. การผลิตอาหารปลอดภัยท้ังระบบห่วงโซ่อาหาร 
อาหารคือความจ าเป็นส าหรับชีวิตมนุษย์ทุกคนและสัตว์ทุกตัวบนโลก ประชาชนทุกคนต้องมี

อาหารที่เพียงพอและปลอดภัยต่อการบริโภคในระดับครอบครัว ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประเทศ และ
อาชีพ/ธุรกิจด้านที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการบริโภค เป็นอาชีพที่เป็นตัวชี้วั ด
ส าคัญของความอยู่ดีมีสุขของประชาชน เป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ส าคัญในระดับบุคคลจนถึง
ระดับโลก ในขณะที่ที่ดินเพ่ือการเกษตรลดลง อาชีพเกษตรผู้ผลิตอาหารลดลง สวนทางกับความต้องการ
อาหารของทุกระดับจากครอบครัวถึงระดับโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความวิตกกันว่าในอนาคตไม่ไกล
โลกจะเกิดวิกฤติด้านอาหาร  

วินัย ปิติยนต์ (2550) ได้ให้ความหมาย การผลิตอาหารปลอดภัย หมายถึง ความปลอดภัยอาหาร 
(Food Safety) จากนิยามตามเอกสารมาตรฐาน สินค้าและเกษตรแห่งชาติที่ มกอช. 9023 -2550 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ ตามเอกสารของ มกอช. 9023-14 2550 จะหมายถึง การผลิตและขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขลักษณะที่ใช้กับทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อาหารจนถึงจุดจ าหน่ายอาหาร 
ซึ่งคลอบคลุมถึงข้อมูลที่จะให้แก่ผู้บริโภค ในการปฏิบัติงานอาหารให้มีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค  

 
4. เกษตรปลอดภัย 

สภาวการณ์ผลิตพืชอาหารทางการเกษตรของประเทศไทยในปัจจุบัน เริ่มตระหนักถึงความส าคัญ
ในการผลิตพืชอาหารปลอดภัยส าหรับการบริโภคในประเทศและการส่งออก เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ
ของประชากรในประเทศท่ีเพ่ิมสูงขึ้น และข้อจ ากัดทางด้านการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับการส่งผลิตผล
ทางการเกษตรไปจ าหน่ายยังประเทศต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปผลผลิตพืชอาหารทางการเกษตรมักจะมีการ
ปนเปื้อนสารเคมีและจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้แก่ สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ใน
ระหว่างขั้นตอนการเพาะปลูก และจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค ปนเปื้อนในผลิตผลทางการเกษตรทั้งใน
ระหว่างการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวและการขนส่ง เช่น เชื้อ Salmonella spp. เชื้อ Escherichia coli 
ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบการปนเปื้อนของสาร
ปฏิชีวนะตกค้างในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าและปศุสัตว์ สารพิษอะฟลาท็อกซินที่เกิดจากเชื้อรา  ที่พบมากในถั่ว
ลิสง ข้าวโพด และการใช้วัตถุเจือปนเพ่ือการถนอมอาหารอย่างผิดวิธี เช่น สารฟอกขาว สารกันบูด สาร
บอแร็ก เป็นต้น และการมีพฤติกรรมบริโภคท่ีไม่ถูกหลักโภชนาการของประชากร ท าให้มีการเจ็บป่วยและ
เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง และโรคระบบทางเดินอาหาร ตลอดจนอาการป่วยเรื้อรังรักษาไม่
หายที่เพิ่มสูงขึ้น (ปริญญา จันทรศรี, 2561)  



11 
 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2561) ได้ให้ความหมายเกษตรปลอดภัย ไว้
ดังนี้ 

เกษตรปลอดภัย คือ ระบบการเกษตรที่จะให้ผลิตผลที่ปลอดภัยจากสารพิษ หรือปลอดภัยจาก
การปนเปื้อนของสารและโลหะที่จะมีผลต่อผู้บริโภค นอกจากนั้นระบบการผลิตนั้นจะต้องปลอดภัยกับ
สิ่งแวดล้อม และเกษตรกรผู้ผลิตด้วย ท าให้เกษตรปลอดภัยมีมากมายหลายระบบ ได้แก่ 
          เกษตรธรรมชาติ คือ การเกษตรที่ใช้ปัจจัยที่มีอยู่ในธรรมชาติ เลี้ยงและดูแลผลิตผลในไร่นา โดย
ไม่มีสารสังเคราะห์ใด ๆ มาใช้เลย 
          เกษตรอินทรีย์ คือ ระบบเกษตรทางเลือกระบบหนึ่งที่มองถึงอาหารหรือผลิตผลที่ปลอดภัย และ
ในขบวนการผลิตจะต้องมีผลกระทบต่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม 
          ข้อก าหนดที่ส าคัญของปลอดภัย คือห้ามใช้สารเคมีและสารสังเคราะห์ทุกชนิดในการผลิต และ
พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ จะต้องปลอดจากการปนเปื้อนของดิน น้ า และอากาศ 

จากรายละเอียดดังกล่าว เกษตรปลอดภัย ต้องปลอดจากการปนเปื้อนทางดิน น้ า อากาศ การ
ปนเปื้อนทางดิน ในดินที่มีการใช้สารเคมีมานานจนในดินมีการสะสมมาก การปรับเปลี่ยนเป็นระบบ
เกษตรอินทรีย์จึงมีระยะการเปลี่ยนแปลง (Transition period) ซึ่งจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับสารตกค้าง และ
ชนิดพืช อาจเป็น 1 ปี หรือยาวถึง 5 ปี 
          การปนเปื้อนทางน้ า หมายถึง น้ าที่ใช้ในการผลิตพืชจะต้องปราศจากการปนเปื้อนจากสารเคมีทุก
ชนิด เช่น น้ าที่หลากจากนาที่มีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีผ่านแปลงเกษตรอินทรีย์ ก็จะท าให้นาเกษตรอินทรีย์
ไม่ผ่านการรับรอง 
          การปนเปื้อนทางอากาศ แปลงเกษตรอินทรีย์ที่ท าอยู่ติดถนนไอเสียจากรถยนต์ที่มีโลหะหนัก ก็
อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนทางอากาศในระบบการผลิต พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์นั้นก็ไม่ผ่านการรับรอง 
 
5. เกษตรกรรมย่ังยืน 
 องค์การสหประชาชาติได้ให้ความหมายของเกษตรกรรมยั่งยืนว่า เป็นระบบเกษตรกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการผสมผสานและเชื่อมโยงระหว่างดิน การเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์ การเลิกหรือลดการ
ใช้ทรัพยากรจากภายนอกระบบที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและ/หรือสุขภาพของเกษตรกรและ
ผู้บริโภค ตลอดจนเน้นการใช้เทคนิคที่เป็นหรือปรับให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการธรรมชาติของท้องถิ่น
นั้นๆ ซึ่งมีหลักการพื้นฐาน 3 ประการคือ: 
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1) ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ด้วยการพัฒนาการจัดการดินและการหมุนเวียนการปลูกพืชที่ช่วย
เพ่ิมผลผลิต ลดการพ่ึงพาเครื่องจักรและสารเคมีเพ่ือการเกษตร ทั้งปุ๋ยและสารป้องกันก าจัดวัชพืชและ
ศัตรูพืช 

2) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และหาสิ่งทดแทน
ตลอดจนน าทรัพยากรธรรมชาติกลับมาเวียนใช้ใหม่ เช่น ที่ดิน (ดิน) น้ า และสิ่งมีชีวิตในป่า หลีกเลี่ยงการ
ใช้สารเคมีสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โครงสร้างของดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ 

3) ความยั่งยืนด้านสังคม ด้วยการใช้แรงงานที่มีอยู่ให้มากขึ้น อย่างน้อยส าหรับเทคนิคการเกษตร
บางประเภท เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมและความเป็นปึกแผ่นในสังคม  

 
6. แนวคิดความม่ันคงทางอาหาร 
 อภิชาต พงษ์ศรีหดุลชัย และคณะ, 2554 (อ้างถึงในนนทกานต์ จันทร์อ่อน, 2557:3) กล่าวว่า
ความหมายของความมั่นคงทางอาหารของ FAO หมายถึง “สภาวะที่คนทุกคนและทุกขณะเวลามี
ความสามารถทั้งทางกายภาพและทางเศรษฐกิจที่สามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณค่า
ทางโภชนาการ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจด้านอาหารเพ่ือให้เกิดชีวิตที่มีพลังและมี
สุขภาพ” ซึ่งตามแนวคิดของ FAO นั้น ความมั่นคงทางอาหารมีองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

1.ความพอเพียง (Availability) ของปริมาณอาหาร ที่อาจได้มาจากการผลิตภายในประเทศหรือ
การน าเข้า รวมถึงความช่วยเหลือด้านอาหาร 

2.การเข้าถึง (Access) ทรัพยากรที่พอเพียงของบุคคลเพ่ือได้มาซึ่งอาหารที่เหมาะสมและมี
โภชนาการ ทรัพยากรดังกล่าวหมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะก าหนดควบคุมกลุ่มสินค้าหนึ่งๆ ได้
ภายใต้บริบททางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนที่บุคคลอาศัยอยู่ (รวมถึงสิทธิตาม
ประเพณีเช่น การเข้าถึงทรัพยากรส่วนรวมของชุมชน) 

3.การใช้ประโยชน์ (Utilization) ด้านอาหารผ่านอาหารที่เพียงพอ น้ าสะอาดและการรักษา
สุขภาพและสุขอนามัยเพ่ือที่จะเข้าถึงภาวะความเป็นอยู่ที่ดีทางโภชนาการ ซึ่งความต้องการทางกายภาพ
ทั้งหมดได้รับการตอบสนอง โดยนัยยะนี้ความมั่นคงทางอาหาร จึงสัมพันธ์กับปัจจัยน าเข้าที่ ไม่ใช่อาหาร
ด้วยและมิติสุดท้ายคือ 

4.เสถียรภาพ (Stability) ทางอาหาร ที่ประชาชน ครัวเรือนและบุคคลจะต้องเข้าถึงอาหารที่
เพียงพอตลอดเวลา ไม่ต้องเสี่ยงกับการไม่สามารถเข้าถึงอาหารอันเป็นผลมาจากวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่าง
กะทันหัน เช่น วิกฤตทางเศรษฐกิจหรือสภาพภูมิอากาศ หรือเหตุการณ์ที่เป็นไปตามวงจร เช่น ภาวะ
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ความไม่มั่นคงทางอาหารตามฤดูกาล ซึ่งในความหมายนี้ความมั่นคงทางอาหาร ครอบคลุมถึงมิติความ
พอเพียงและการเข้าถึงอาหาร  

แนวคิดความมั่นคงทางอาหาร : แนวคิดความมั่งคงทางอาหารถูกพัฒนามาจากความแตกต่าง
ด้านแนวทางการมองปัญหาทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจการเมืองและสังคมในแต่ละยุคสมัยตามการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทด้านอาหารและสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ ในทศวรรษที่1970 แนวคิดความ
มั่งคงด้านอาหารเน้นให้ความส าคัญกับ “กระบวนการผลิต” เนื่องจากสภาวะขาดแคลนอาหารของโลก 
หลายประเทศจึงได้น าแนวคิด การปฏิวัติเขียว (Green Revolution) หรือการท าเกษตรแผนใหม่เขา้มา
ปรับใช้กับการพัฒนาด้านเกษตรท าให้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตจากการเกษตรแบบยังชีพไปเป็นการ
ท าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมเพ่ือให้มีปริมาณอาหารเพียงพอกับประชากรโลก ต่อมาในทศวรรษที่1980
แนวคิดความมั่นคงด้านอาหารให้ความส าคัญกับ“การเข้าถึงอาหาร” วิกฤตการณ์อาหารจากความอด
อยากที่เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกาช่วงกลางทศวรรษที่  1980 ท าให้หลายฝ่ายเห็นว่าการมีอาหารปริมาณ
เพียงพอในระดับมหภาคนั้น ไม่สามารถประกันความมั่นคงทางอาหารแก่ประชาชนในระดับครัวเรือนได้
หลายประเทศในทวีปแอฟริกาแม้จะเป็นประเทศผสู้้งออกอาหารแต่ประชาชนจ านวนมากยังประสบกับ
ปัญหาความอดอยากและหิวโหยและไดข้ยายขอบเขตการเข้าถึงอาหารจากระดับโลกมาสู่ระดับปัจเจกชน 
ในทศวรรษที่ 1990 การศึกษาแนวคิดความมั่นคงทางอาหารได้เพ่ิมมิติในด้าน “ความปลอดภัยทาง
อาหาร” ซ่ึงครอบคลุมไปถึงเรื่องคุณค่าของอาหารโภชนาการ ความปลอดภัยและความสมดุลทางอาหาร
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชากรโลก เนื่องจากแนวคิดเรื่องความมั่นคงทางอาหารถูกพัฒนามาจากความ
แตกต่างด้านแนวทางการมองปัญหาในหลายมิติและทุกฝ่ายต้องการแก้ไขปัญหาในทุกระดับทั้งในเชิง
โครงสร้างและความต้องการระบุเป้าหมายของแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดข้้นทั้งเรื่องกระบวนการผลิต 
การเข้าถึงอาหารและความปลอดภัยทางอาหาร ใน ค.ศ. 1996 ชุมชนระหว่างประเทศจึงได้จัดให้มีการจัด 
ประชุมสุดยอดว่าด้วยอาหารโลก(World Food Summit) ซ่้งที่ประชุมได้ให้ค า นิยามความมั่น คงทาง
อาหารที่มคีวามซบัซ้อนมากขึ้นด้วยพยายามเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆ ไว้อย่างครอบคลุม 

แนวคิด “ความมั่นคงทางอาหาร” (Food Security) ถูกพัฒนาให้มีมิติที่ซับซ้อนขึ้นตามพลวัต
ความเข้าใจของผู้คนในเรื่องบทบาทของอาหาร หรือแม้แต่ความแตกต่างในแต่ละประเทศและภูมิภาค
(Simon, 1996) อย่า งไรก็ตามค านิยามของความมั่นคงทางอาหารที่ได้รับการน ามาใช้อ้างอิงและเป็นที่
รู้จักมากที่สุดมาจากการประชุมอาหารโลก (World Food Summit) ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีใน ค.ศ. 
1996โดยให้ความหมายของความมั่นคงทางอาหารว่า เป็นความต้องการให้คนทุกคนทุกเวลามี
ความสามารถเข้าถึงอาหารทั้งในทางกายภาพและเศรษฐกิจอย่างเพียงพอ ปลอดภัยและมีคุณค่าทาง
โภชนาการที่ตรงกับรสนิยมของตนเองเพ่ือการมีชีวิตที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรง ความหมายของความมั่นคง
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อาหารยังแบ่งออกเป็น 4 มิติได้แก่ ความพอเพียงของอาหาร(Food Availability) การเข้าถึงอาหาร 
(Food Access) การใช้ประโยชน์ทางอาหาร (Food Utilization) และ เสถียรภาพทางอาหาร (Food 
Stability) (ศจินทร์ประชาสันต์้, 2552) 

แนวคิด “อธิปไตยทางอาหาร” (Food Sovereignty)คา วา้ “อธิปไตย” มักเป็นค าที่ถูกระบุว่า 
เป็นองค์ประกอบส าคัญของการเป็น “รัฐ-ชาติ” ที่ทุกประเทศมีสิทธิและเสรีภาพในการเลือกที่จะใช้ระบบ
การเมืองและระบบเศรษฐกิจด้วยตนเอง เช่นเดียวกัน เมื่อน า“อธิปไตย” มาเกี่ยวข้องกับอาหาร จึง
หมายถึง สิทธิและเสรีภาพในการเลือกบริโภคทางอาหารที่ประชาชนทุกคนควรได้รับซึ่ง  ประกอบด้วย 3 
ส่วนส าคญัคือเกษตรกรผ้้ผลิตที่ควรได้รับรองสิทธิในการต่อรองกับนายทุนหรือพ่อค้าคนกลาง รวมถึงการ
ไดร้ับรู้ขอ้มูลข่าวสารของภาครัฐด้านการเกษตรทัง้ในระดบัประเทศและระหว่างประเทศที่จะส่งผลกระทบ
ต่อพวกเขาได้ในขณะที่ผู้บริโภคควรได้รับสิทธิในการบริโภค อาหารที่ดีปลอดภัยและราคาเป็นธรรม 
นอกจากนัน้ ระบบการผลิตจะต้องไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมซ่ึง เป็นปัจจัยส าคญั เช่น พ้ืนดิน แหล่งน้า และป่า
ไม้ควรส่งเสริมการท าเกษตรแบบยั่งยืน จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบของ“อธิปไตยทางอาหาร” ทั้ง 3 ส่วน
ต้องมีความสัมพันธ์ซ่้งกันและกันในการปกป้อง สายโซ่ของระบบอาหารที่เกิดข้้น 

แนวคิด “สิทธิทางอาหาร” (Rights to Food) เป็นแนวคิดที่มีรากฐานจากกฎหมายระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนนับตั้งแต่การประชุม UNHR ใน ค.ศ. 1948 ซ่้งต่อมาได้ปรากฎอยู่กฎหมาย
หลายฉบับ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม (ICESCR) การประชุมอาหารโลกใน ค.ศ. 1996 คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม (UN Committee on Economic Social and Cultural Rights) ได้ก าหนดความหมาย
ของ “สิทธิอาหาร” โดยทั่วไปคือ สิทธิของทัง้ผู้ชายผู้หญิงและเด็กไม่ว่าโดยล าพังหรือร่วมกับผู้อ่ืนในชุมชน
ในการเข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอ หรือมีวิธีการส าหรับจัดซื้ออาหารที่สอดคล้องกับศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ได้ตลอดเวลาทั้งในทางกายภาพและในทางเศรษฐกิจ (Mark, 2009) องค์ประกอบส าคัญของสิทธิ
ทางอาหารได้แก่ การมีอาหารเพียงพอต่อความต้องการ (Adequacy) การมีอาหารอย่างยั่งยืน 
(Sustainability) การจัดให้มีอาหารอย่างเพียงพอ (Availability)และการที่ปัจเจกชนเข้าถึงอาหารได้ 
(Accessibility) ในลักษณะที่ยั่งยืนและไม่แทรกแซงสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ ที่พึงมีพึงได้สิทธิทางอาหารนี้ถือ
เป็นส่วนส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยแ้ละจ าเป็นจะต้องมีเพ่ือบรรลุสิทธิมนุษยชนด้านอ่ืนๆ ตาม
แนวคิดนี้ รัฐแต่ละประเทศจึงมีหน้าที่ที่จะต้องเคารพปกป้องและเติมเต็มสิทธิด้านอาหารของประชาชน
โดยการด าเนินการเองภายในหรือร่วมมือกับต่างประเทศโดยผ่านมาตรการที่ส าคัญคือมาตรการทาง
กฎหมาย 



15 
 

แนวคิดเรื่อง “ฐานทรัพยากรอาหาร” (Food Resources Base) เป็นแนวคิดที่พัฒนามาจาก
ขบวนการเคลื่อนไหวท าสังคมด้านเกษตรกรรมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจของผู้ที่มีบทบาทดา้นเกษตรกรรมตั้งแต่ใน ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับโลก 
งานศึกษาของ กฤษฏา บุญชัย และบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ (2550) ได้กล่าวไว้อย่าง น่าสนใจว่า แนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับอาหารเช่น ฐานทรัพยากรความมั่นคงทางอาหาร และอธิปไตยทางอาหาร ล้วนเป็นรากฐาน
ส าคัญของแนวคิด “ฐานทรัพยากรอาหาร” ที่น าหลักการและฐานความคิดมาพัฒนาสู่ฐานทรัพยากร
อาหารที่มุ่งเน้นไปที่ทรัพยากรในส่วนที่เป็นการผลิตอาหาร องค์ประกอบของแนวคิด “ฐานทรัพยากร
อาหาร” ประกอบด้วย 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ ดิน น้ า  ป่ า ทะเล และความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มที่
สองคือ ความรู้ประสบการณ์ความเชื่อ จารีต ประเพณีในชุมและสังคม และกลุ่มสุดท้ายคือระบบ
เกษตรกรรมและการผลิต 

 
7. แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพชุมชน 

พัทนัม (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2543; อ้างอิงจาก Putnam. 1993: 15) กล่าว ไว้ว่า
ชุมชนจะเข้มแข็งและมีศักยภาพได้นั้น เพราะคนในชุมชนมีน้ าใจ มีจิตส านึกสาธารณะ มีความ
กระตือรือร้นมีบรรทัดฐานของการพ่ึงพาอาศัยกันมีเครือข่ายของการท าให้สังคมมาติดต่อ สัมพันธ์กันใน
เรื่องที่เกี่ยวกับชุมชน มีสถานภาพทางกายภาพของชุมชนที่ เหมาะสม และสมาชิก มีส่วนร่วมในงาน
สาธารณะของชุมชน 

จิระภา ฉิมสุข (สุวิทย์ ธีรศาสวัต. 2533: 5; อ้างอิงจาก จิราภา ฉิมสุข. 2544) ให้ความหมาย
ศักยภาพของชุมชน หมายถึง ขีดความสามารถของชุมชนในอันที่จะตอบสนองความต้องการและแก้ไข
สภาพปัญหาของคนส่วนใหญ่ในชุมชน รวมทั้งความสามารถของชุมชนในการประสานความร่วมมือในการ
ด าเนินงานกับคนภายนอกชุมชน ขณะเดียวกันก็ด าเนินการแก้ไข ปัญหาที่มาจากภายนอกชุมชน ทั้งนี้ด้วย
จุดมุ่งหมายเพ่ือความปกติสุขในการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน องค์ประกอบที่ท าให้ชุมชนเกิดศักยภาพใน
การด าเนินงานใด ๆ นั้น ได้แก่ โครงสร้างประชากรและระบบการปกครอง อาชีพและระบบการผลิต 
 
8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 สาวิตร มีจุ้ย (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการกระบวนการเรียนรู้ส าหรับชุมชนบน
พ้ืนฐานของการพัฒนาระบบการเกษตรที่ยั่งยืนของอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  ผลการวิจัยพบว่า 
เกษตรกรมีทัศนคติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตไปตามแนวทาวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ผลงานในโครงการ โดยได้ผลักดันให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในระบบเกษตรของเกษตรกร มี
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ทางเลือกระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลักที่สร้างความมั่นคงทางอาหารและเข้มแข็งในอาชีพเกษตร 
ตลอดจนได้แนวทางบูรณาการกับการเรียนการสอนที่คาดหวังให้เกิดทัศนะอาชีพเกษตรกรรมที่ดีกับ
เยาวชนรุ่นใหม่ และหากเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบการเกษตรของอ าเภอเชียงกลาง 
สนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งในประเด็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตในระบบการปลูกพืชเพ่ือสร้างรายได้ที่มั่นคงและมีความมั่นคงทางอาหารด้านเมล็ดพันธุ์พืช 
รวมทั้งการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นเป้าหมายของคนรุ่นใหม่ ก็คาดหวังได้ว่า จะช่วยสร้างรากฐาน
อาชีพเกษตรกรรมของชุมชนที่เข้มแข็งได้ในอนาคต 

กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการความมั่นคงอาหารโดย
ชุมชน: วิเคราะห์การจัดการป่าบุ่งป่าทาม ภาคอีสานและป่าเบญจพรรณ-ดิบแล้งภาคตะวันตก ด้วยกรอบ 
diver-Pressure-State-Impact-Response Model ผลการวิจัยพบว่า ความมั่นคงทางอาหารของชุมชน
มีนัยยะส าคัญ 8 ด้านคือ 1) การพ่ึงพาตนเองด้านอาหาร 2) ความปลอดภัยด้านอาหาร 3) ความเพียงพอ
ของอาหาร 4) ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน 5) ด้านสิทธิในการเข้าถึงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 6) 
ด้านการสานต่อองค์ความรู้ด้านอาหาร 7) สังคมม่ันคง ด ารงวัฒนธรรม แบ่งปัน ช่วยเหลือ เกื้อกูล และ 8) 
นิเวศม่ันคงจากการผลิตและเก็บหาอาหารที่เก้ือกูลต่อระบบนิเวศ  

จากการประเมิน DPSIR พบว่าปัจจัยส าคัญที่ช่วยจัดการความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน 
ได้แก่ 1.รูปแบบการท าเกษตรที่มีลักษณะการปลูกพืชที่หลากหลาย เช่น การท าไรหมุนเวียนหรือเกษตร
ผสมผสาน 2. ความหลากหายของแหล่งอาหาร 3.การปฏิบัติตามกฎระเบียบชุมชน 4.การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 5.ความหลากหายของตลาด 6.การท าเกษตรปลอดสารเคมี 7.การได้รับข้อมูลแหล่งที่มาของ
อาหาร/ข่าวสารการบริโภค และ 8.การแบ่งปันอาหาร การให้ความช่วยเหลือเรื่องอาหาร 
 สุพจน์ ดีอ่ินค า (2557) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบระบบเกษตรยั่งยืนบนพ้ืนที่สูง 
เพ่ือการอนุรักษ์ป่าต้นน้ าน่าน กรณีศึกษา บ้านห้วยลอย ต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเกษตรกรมีอาชีพการเกษตรที่ยั่งยืนพ่ึงพาตนเองได้ โดยที่กลุ่มเกษตรกรได้มีการ
ปรับเปลี่ยนและออกแบบระบบการเกษตรของตัวเอง ด้วยการปลูกข้าวไร่ ลดการใช้สารเคมี ท าให้
เกษตรกรได้เรียนรู้การบริหารจัดการแปลงข้าวแบบปลอดภัย มีการเปลี่ยนมาท าเกษตรแบบผสมผสาน 
ปลูกผัก เลี้ยงปลา ไก่ แพะ หมู ส าหรับขายสร้างรายได้ ที่ส าคัญกลุ่มเกษตรได้เข้าร่วมคืนผืนป่าฟ้ืนฟู ปลูก
ป่าผสมแบบป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง เพ่ือสร้างรายได้จากการเก็บผลผลิตในภายภาคหน้า ซึ่งถือการ
ท าอาชีพเกษตรกรรมยั่งยืน ถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการก าหนดรูปแบบการเกษตรเพ่ือทดแทนการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ตลอดจนแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง ที่
สามารถสร้างความมั่นคงของครอบครัวเกษตรกร ตลอดจนเป็นการสร้างต้นแบบของการเพ่ิมขีด
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ความสามารถในการจัดการพ้ืนที่ท าการเกษตรเชิงธุรกิจในเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ โดยการพัฒนาแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินและน้ าของเกษตรกรน าร่อง น าไปสู่ต้นแบบการท าเกษตรที่ยั่งยืนบนพ้ืนที่แล้วน าไปขยาย
ผลสู่เกษตรครอบครัวอ่ืนในพื้นท่ีต่อไป 

สมโภชน์ หมู่หมื่นศรี (2555) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการผลิตอาหารปลอดภัยตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยภูมิเป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือให้เกิดระบบการผลิต
ทางการเกษตรแบบผสมผสานที่เหมาะสมและยั่งยืน โดยอาศัยการเชื่อมโยงเครือข่ายมาใช้ในการบริหาร
จัดการ การลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร 2) เพ่ือให้เกิดการพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการ
เชื่อมโยงประเด็นการพัฒนาพ้ืนที่กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นและจังหวัด โดยได้เลือก “พริก” 
และ“ข้าว” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดมาเป็นกรณีศึกษามีกลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรอาสา จ านวน 
207 ครัวเรือน จาก22 ต าบล 16 อ าเภอ ผลการศึกษาพบว่า 1) ด้านระบบการการผลิต พบว่า แม้จะมี
กระบวนการและขั้นตอนการผลิต “ข้าว” กับ “พริก” ของเกษตรกรอาสาที่เข้าร่วมโครงการจะมีความ
คล้ายคลึงกัน แต่มีวิธีการผลิตที่ความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยเสริมอ่ืนๆ โดยเฉพาะด้านข้อมูลและการเรียนรู้ซึ่ง
มีทั้งความรู้ภายนอกที่รับเข้าไป และความรู้ใหม่ที่เกิดจากแลกเปลี่ยนภายใน โดยพบว่าการผลิตที่ยึด
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้ช่วยลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ที่ชัดเจน อีกทั้งการศึกษาข้อมูลเพ่ือรู้จักพ้ืนที่ 
รู้จักตนเองและรู้จักตลาด ได้ท าให้การพ่ึงตนเองเพ่ิมขึ้นด้วย เช่น การลดการใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ิมการใช้
สารชีวภาพ การผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้เอง การปรับปรุงดินและวิธีการผลิต การหาความรู้จากกลุ่ม รวมไปถึง
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตเพ่ือยกระดับราคา เช่น การผลิตเมล็ดพันธุ์การผลิตข้าวปลอดสารพิษ 
เป็นต้น 2) ด้านรูปแบบการเชื่อมโยงประเด็นการพัฒนาพ้ืนที่กับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด 
พบว่า “ข้อมูลที่ถูกต้อง” “ความตั้งใจจริง” และ “การมีส่วนร่วม” มีความส าคัญมาก ในการสร้างการ
ยอมรับของหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ต่อบทบาทและปัญหาที่เกษตรกรน าเสนอ นอกจากนี้การจัดเวทีคืน
ข้อมูลได้มีส่วนท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของเกษตรกร และยังเป็น
จุดเริ่มต้นของการเข้าใจตนเอง เห็นทางออกของปัญหา รู้จักและเข้าใจภาคีความร่วมมือ ตลอดจนมีกลไก
ที่จะช่วยผลักดันหรือจัดการปัญหาผลส าเร็จที่ส าคัญอันเกิดจากการวิจัย คือ การเข้ามามีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนและขับเคลื่อนงานของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นภาคีความ
ร่วมมือหลักของโครงการวิจัยฯ และแสดงความประสงค์ที่จะขับเคลื่อนงานให้เกิดความต่อเนื่องในการ
พัฒนาและขยายผลรูปแบบการเกษตรผสมผสาน คณะนักวิจัยมีข้อเสนอที่ส าคัญ ดังนี้ 1) ควรสนับสนุน
การผลิตข้าวอินทรีย์และขยายพ้ืนที่ส่งเสริมการท าการเกษตรปลอดภัย 2) ควรเสริมสร้างองค์ความรู้และ
การเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์ข้าว การคัดเมล็ดพันธุ์และการใช้สารชีวภาพทดแทนสารเคมี 3) ควร
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ศึกษากระบวนการบริหารจัดการน้ าเพ่ือสนับสนุนการผลิตในพ้ืนที่ และ 4) ควรมีการศึกษาระบบ
การเกษตรครบวงจรในจังหวัดชัยภูมิ 
 สม นาสอ้าน (2555) ได้ท าการศึกษา บูรณาการความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคง
ทางอาหารและอาหารปลอดภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดของความมั่นคงอาหารและอาหารปลอดภัยของชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ 2) เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูล
ข่าวสารสถานการณ์ความมั่นคงอาหารและอาหารปลอดภัยของชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ 3 )เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร้างกลไกและกระบวนการความร่วมมือการสร้างความมั่นคงอาหารและอาหาร
ปลอดภัยในระดับชุมชน ต าบลและจังหวัด 4) เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ใน
การขยายผลและยกระดับการพัฒนาความมั่นคงอาหารและอาหารปลอดภัยในแต่ละระดับ 5) เพ่ือ
ประเมินผลการเปลี่ยนแปลง และประสิทธิผลการพัฒนาการสร้างความมั่นคงอาหารและอาหารปลอดภัย 
ผลการศึกษาพบว่า  

1.การพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของความมั่นคงอาหารและอาหารปลอดภัยของชุมชนใน
จังหวัดกาฬสินธุ์โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดความมั่นคงทาง
อาหารและอาหารปลอดภัยของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในระยะเริ่มโครงการ มี 9 ด้าน 24 ตัวชี้วัด และเมื่อ
สิ้นสุดโครงการตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมกับชุมชน มีเพียง 4 ตัวชี้วัด คือ 1. ความพอเพียงต่อการบริโภค
ตลอดปี 2. การพ่ึงตนเองได้ 3. ความปลอดภัยไร้สารเคมี และ 4.การมีสุขภาพดี 

2.พัฒนาระบบฐานข้อมูล ใช้ข้อมูลบัญชีครัวเรือน เป็นเครื่องมือการเรียนรู้รายรับรายจ่ายของ
ครัวเรือนและสะท้อนข้อมูลของชุมชนน าไปสู่การวิเคราะห์จัดท าแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนใน
ชุมชนตลอดจนการยกระดับรายได้ของชุมชน ข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน ที่เน้นศึกษาพืชเศรษฐกิจหลัก สัตว์
เศรษฐกิจ ปฏิทินการผลิตพืชผัก น าใช้ประกอบการท าแผนยกระดับสร้างความมั่นทางอาหารของชุมชน
โดยมีการจัดท าฐานข้อมูลระดับต าบล 23 แห่ง 
  3.การเสริมสร้างกลไกและกระบวนการความร่วมมือการสร้างความมั่นคงอาหารและอาหาร
ปลอดภัยในระดับชุมชน ต าบล และจังหวัด กลไกที่ส าคัญคือ 6 ประเด็นคือ 1) มีคณะท างานระดับจังหวัด 
3 คณะ 31หน่วยงาน คณะท างานระดับอ าเภอมีนายอ าเภอเป็นประธาน คณะท างานระดับต าบล ร่วม 
2,250 คน คณะท างานระดับชุมชน ๆ ละ10-15 คน มีก านัน/ ผญบ./ประธานชุมชนเป็นประธาน โดยมี
การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล 2) การลงนามความร่วมมือ เพื่อสื่อสาร สร้างพันธ
สัญญา ขับเคลื่อนโครงการได้ประกาศวาระจังหวัด ลดการใช้สารเคมีในการเกษตรสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ 3) 
การเชื่อมตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายลงสู่พ้ืนที่  4) การบูรณาการแผนและกิจกรรมร่วมกัน 5) การบูรณา
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การงบประมาณตามกิจกรรม 6) การสนับสนุนวิชาการและการจัดการ โดยกลไกที่ค้นพบส าคัญคือการ
สร้างความเข้มแข็งของคณะท างานระดับอ าเภอ สนับสนุนให้ต าบลเข้มแข็ง 
  4. การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ จัดกระบวนเรียนรู้ คณะท างานแกน
น าระดับจังหวัด ต าบล ถึงระดับครัวเรือนต้นแบบ ในกระบวนการจัดท าแผนความมั่นคงทางอาหารและ
อาหารปลอดภัยในระดับชุมชนและครัวเรือน องค์ความรู้การผลิตอาหารที่ปลอดภัย การลดต้นทุนการ
ผลิต กระบวนการข้อมูล จัดท าข้อมูลบัญชีครัวเรือน เกิดศูนย์เรียนรู้ 8 แห่ง ที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ให้กับ 
ชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ ผ่านกลไกโครงการร่วมจังหวัดคือ กาฬสินธุ์ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ผลการ
เรียนรู้ ท าให้เกิดต าบล ต้นแบบ ครัวเรือนต้นแบบ มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของครัวเรือน
ชุมชน การท าหลุมพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัว ในต าบลต้นแบบ 6,750 ครัวเรือนการแก้ไขปัญหาและลด
การใช้สารเคมีในเกษตรกร โดยการเจาะเลือดในเกษตรกร และปรับพฤติกรรมท าให้ปัญหาลดลง การผลิต
และใช้น้ าหมักชีวภาพและน้ าสมุนไพรในการดูแลสุขภาพของครัวเรือนและที่สุขศาลาหมู่บ้านในกลุ่มผู้ป่วย 
กลุ่มเสี่ยงด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ท าให้ลดปัญหาเบาหวานความดันในพ้ืนที่ ลดการดื่ม
น้ าอัดลม เครื่องดื่ม แอลกอฮอร์ ในงานศพงานบุญโดยใช้น้ าสมุนไพรแทน การลดต้นทุนการผลิต และลด
การใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี โดยสูตรท าปุ๋ยชีวภาพ ต่างๆ การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระบบตลาด 
จ าหน่ายในชุมชนและร้านค้า การท าตลาดสีเขียวในตลาดท้องถิ่นระดับต าบล และโรงพยาบาล 2 แห่ง 
ตลาดเทศบาลเมือง 2 แห่ง ในระดับจังหวัด 
  5. ผลการประเมินการด าเนินงานตามโครงการ การบูรณาการขับเคลื่อนโครงการ อยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.33) การมีส่วนร่วม ภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกขั้นตอน มีการเชื่อมโยงแผนจากแผน
ชุมชน ท้องถิ่น สู่การผลักดันเป็นยุทธศาสตร์วาระของหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องลดการการใช้สารเคมีใน
การเกษตร ด้านความมั่นคงทางอาหาร ครัวเรือนที่มีพืชผักบริโภคพอเพียงตลอดปี ร้อยละ 46.53 มีการ
ปลูกสมุนไพรบริโภคพอเพียงตลอดปี ร้อยละ 53.77 มีข้าวพอเพียงบริ โภคตลอดปี ร้อยละ 62.56ด้าน
ความปลอดภัย การตรวจสารเคมีตกค้างในอาหาร และในกระแสเลือดปัญหาลดลง มีการใช้สมุนไพรดูแล
สุขภาพท าให้กลุ่มป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงมีสุขภาพที่ดีขึ้น ระดับความปลอดภัยของ
อาหารในระดับปลอดภัยสู่อินทรีย์ มีการปลูกผักที่อยู่ในระดับปลอดภัยไร้สารพิษ ร้อยละ 41.3 แบบ
อินทรีย์ร้อยละ 41.68 ท านาแบบปลอดภัยไร้สารพิษร้อยละ 41.3 และท าแบบอินทรีย์ ร้อยละ 30.93 
การรับรองมาตรฐาน จ านวนแปลงที่ได้รับรองมาตรฐานอินทรีย์ จ านวน 9 ราย ได้รับรองมาตรฐาน GAP 
ประเภทข้าว 149 ราย และพืชผักจ านวน 229 ราย  
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9. บทความ 
 รอดจากโควิด เพราะชุมชนมีซุปเปอร์มาร์เกตขนาดหม่ืนไร่  (อ้างอิง: รายงานกิจกรรมการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของหมู่บ้านแม่จอก, โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ (CMLN), สมาคมศูนย์รวม
การศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (IMPECT) นักข่าวพลเมือง วันที่16 มิ.ย.2019)
แม้ไม่มีไฟฟ้าใช้ สัญญาณโทรศัพท์เข้าไม่ถึง และมีการปิดชุมชนถึง 3 เดือน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด แต่ชาวบ้านแม่จอกกว่า 50 ครัวเรือนไม่ต้องกังวลเรื่องอาหาร เพราะมีผืนป่าที่ชุมชนร่วมกัน
ดูแลมากกว่า 1 หมื่นไร่เป็นแหล่งอาหารหลัก เปรียบเสมือนซุปเปอร์มาเก็ตที่เข้าไปเก็บอาหารได้
ตลอดเวลา ต่างกันตรงที่ไม่ต้องจ่ายเป็นตัวเงิน แต่จ่ายด้วยน้ าพักน้ าแรงในการร่วมกันดูแลรักษาป่าแทน
บ้านแม่จอก เป็นหมู่บ้านชาวปกาเกอญอ อยู่ในต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เวลา
เดินทางจากตัวเมืองประมาณ 3 ชั่วโมงเศษบนถนนสายแม่มาลัย-ปาย เลี้ยวขวาตรงบ้านแม่แสะ ลงเขาไป
เพียง 5 กิโลเมตร ก็จะเจอกับหมู่บ้านเล็ก ๆ ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีน้ าแม่จอกไหลผ่านหล่อ
เลี้ยงชาวบ้านกว่า 300 ชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่ท านาขั้นบันได และบางครอบครัวยังท าไร่หมุนเวียนอยู่ จาก
บันทึกพบว่าบ้านแมจ่อกได้ตั้งชุมชนถาวรอยู่ที่นี่กว่า 130 ปีแล้ว 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดที่ผ่านมา บ้านแม่จอกเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้ปิด
หมู่บ้านห้ามคนเข้าออกเด็ดขาดในระยะแรกเป็นระยะเวลา 15 วัน และต่อมามีการสร้างประตูล็อคกุญแจ 
จ ากัดการเข้าออกเฉพาะกรณีจ าเป็น รวมแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน นับตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง 
พฤษภาคม ท าให้ไม่สามารถจับจ่ายซื้อของจากภายนอกได้ แล้วต้องหันมาพ่ึงพาอาหารที่มีอยู่ในขอบเขต
ชุมชนอย่างเต็มรูปแบบเหมือนในอดีต ศุภลักษณ์ มุสุลอย หรือ “แอ๊ะถู่” ก าลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 5 ใน
ตัวเมืองเชียงใหม่ ต้องกลับมาอยู่บ้านเนื่องจากโรงเรียนปิดท าการสอนช่วงโควิด เล่าให้เราฟังว่า “ชาวบ้าน
แม่จอกไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารการกิน เพราะมีพืชป่าให้เก็บหามากมาย ทั้งพืชที่ขึ้นตามเรือกสวนไร่นา 
ตามข้างทาง หรือในพ้ืนที่ป่า มีทั้งผัก หน่อไม้ เห็ดป่า ผลไม้ป่า ในล าห้วยก็มีกุ้งหอยปูปลาให้จับ” “แอ๊ถู่” 
เชื่อว่าเหตุที่ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารสูงเช่นนี้ เป็นเพราะทุกคนช่วยกันดูป่าอย่างดีมาโดยตลอด 
พร้อมทั้งยกค าสอนสุดคลาสสิคของปกาเกอญอมากล่าวว่า “เอาะ ที เก่อ ตอที – เอาะ ก่อ เก่อ ตอ ก่อ” 
หมายถึง “ใช้น้ าให้รักษาน้ า ใช้ป่าให้รักษาป่า” นั่นเอง ค าบอกเล่าของแอ๊ะถู่ สอดคล้องกับข้อมูลที่เคยยื่น
ขอจดทะเบียนเป็นโฉนดชุมชนเมื่อปี 2554 บ้านแม่จอกมีเนื้อท่ีรวมทั้งสิ้น 10,713 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา 
แบ่งเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัย 123 ไร่ ที่ท ากิน 758 ไร่ และพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์กับพ้ืนที่ป่าใช้สอยรวมกันประมาณ 
8800 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 88 ของพ้ืนที่ชุมชนทั้งหมด ในปี 2553 ระหว่างเดือนมกราคม  ถึงเดือน
พฤษภาคม มีการจัดแรงงานชาวบ้านเพ่ือดูแลป่า เช่น ท าแนวกันไฟ จัดเวรยามลาดตระเวนในผืนป่า
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อนุรักษ์ และดับไฟป่ารวมทั้งสิ้น 1,062 แรง หากคิดเป็นเงินวันละ 300 บาทตามอัตราค่าแรงขั้นต่ า 
เท่ากับว่าชาวบ้านแม่จอกใช้เงินดูแลป่าในปี 2553 จ านวน 318, 600 บาทเลยทีเดียว 

แอ๊ะถู่ กล่าวกับพวกเราว่า “ในฐานะที่เป็นเยาวชน จะพยายามช่วยดูแลผืนป่าของชุมชนแบบนี้
ต่อไป และหวังว่ารุ่นน้อง ๆ ก็จะท าแบบเดียวกัน เพราะตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา เป็นบทพิสูจน์
ว่าเมื่อมีป่าสมบูรณ์แม่ในยามวิกฤติก็ไม่อดตาย” 

ศยามล เจริญรัตน์ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อ้างอิงจาก บทความจากวารสาร
วิจัยสังคม ปีที่39 ฉบับที่1ประจ าเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2559 หน้าที่146-180 เรื่อง อนาคตของ
ความม่ันคงทางอาหารในกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในประเทศไทย : ความท้าทายของชุมชน  ) บทความ
นี้อธิบายสถานการณ์และแนวโน้มความมั่นคงทางอาหารของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในผืนป่าตะวันตกของ
ประเทศไทยท่ามกลางสถานการณ์ที่น าไปสู่ความเปราะบางของชุมชนกะเหรี่ยงด้วยวิธีการศึกษาเชิง
คุณภาพที่ประกอบด้วย การสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้องในชุมชนกะเหรี่ยงที่อยู่ในผืนป่า
ตะวันตกในจังหวัดกาญจนบุรีจ านวน 3 ชุมชน การศึกษาครั้งนี้ใช้แนวคิดเรื่องความมั่นคงทางอาหาร 4 
ด้านคือ ความพอเพียง การเข้าถึง การใช้ประโยชน์ และเสถียรภาพ ประเด็นความมั่นคงทางอาหารเริ่มต้น
จากมุมมองเรื่องความมั่นคงทางอาหารในระดับโลกที่พบว่าเกิดปัญหาความอดอยากหิวโหยในส่วนต่างๆ 
ของโลก ดังนั้นการลดปัญหาความอดอยากหิวโหยด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประชากรของ
โลกสามารถมีอาหารที่พอเพียง สามารถเข้าถึงอาหารที่เหมาะสม สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารได้อย่าง
เต็มที่และต้องมีเสถียรภาพทางอาหารได้ทั่วโลก ส าหรับประเทศไทยที่มีฐานะเป็นประเทศเกษตรกรรม
หรือประเทศผู้ผลิตอาหารแล้วแม้จะมีปัญหาบางส่วนแต่ในภาพรวมของประเทศยังไม่ประสบปัญหาความ
อดอยากในระดับอันตรายเช่นในภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก อย่างไรก็ตามสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารใน
ระดับชุมชนในกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงก าลังเปลี่ยนไปจากปัจจัยท้าทายต่างๆ ที่เข้ามากระทบให้วิถีชีวิตที่
เคยผูกพันกับการผลิตแบบยังชีพและมีความหลากหลายกลายเป็นการผลิตเพ่ือการค้าที่พ่ึงพากับภายนอก
มากขึ้น มีมูลค่าการลงทุนที่สูงขึ้น และราคาผลผลิตผูกติดกับตลาดภายนอก ซึ่งล้วนส่งผลต่อแนวโน้ม
ความมั่นคงทางอาหารที่จะเปราะบางมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อผนวกกับประเด็นท้าทายที่สร้างความอ่อนแอใน
ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ประกอบด้วยปัญหาด้านทรัพยากร ปัญหาการพ่ึงพาจากภายนอก และปัจจัย
ภายนอกอ่ืนๆ ในระดับประเทศและโลก ท าให้อนาคตของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอยู่ท่ามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงขาดความมั่นคงทางอาหารมากขึ้นในขณะที่นโยบายในระดับประเทศและระดับโลกต่างมุ่ง
เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการสร้างอาหารที่พอเพียง เข้าถึง ใช้ประโยชน์ได้ และมีเสถียรภาพ
ในองค์รวม แต่ละเลยวิถีการผลิตในชุมชนที่เคยเป็นฐานความมั่นคงทางอาหารในอดีต 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง “การพัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐาน

ศักยภาพชุมชนบ้านยางเปา ต าบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่” ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือ         
1) ศึกษาวิเคราะห์สถาณการณ์การผลิตเกษตรกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และแนวทางการพัฒนาวิถี
การผลิตเกษตรกรรม เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารและการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนของชุมชนบ้าน
ยางเปา ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนรุ่นใหม่และเกษตรกร
ในชุมชนในการเป็นเกษตรกรต้นแบบที่สามารถท าการผลิตเกษตรกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร
และการพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านยางเปา ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่      
3) สร้างการมีส่วนร่วมคนรุ่นใหม่และเกษตรกรในชุมชน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
วิถีการผลิตเกษตรกรรม เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารและการพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืนของชุมชนบ้าน
ยางเปา ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาการพัฒนาการผลิตเกษตรกรรม โดยใช้ศักยภาพคนรุ่นใหม่ในการ
สร้างการมีส่วนร่วม ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงในการท าเกษตรกรรมในพ้ืนที่
ชุมชนบ้านยางเปา  

 
ขั้นตอนการด าเนินโครงการมีดังนี้ 

1.พัฒนาโครงการ การพัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐาน
ศักยภาพชุมชนบ้านยางเปา ต าบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยพัฒนาจากความต้องการของกลุ่มคนรุ่น
ใหม่ในชุมชน เพ่ือต้องการเห็นถึงการปลี่ยนแปลงและทราบถึงข้อมูลของชุมชน โดยอาศัยความพร้อมของ
คนในชุมชนในแต่ละด้าน เช่น ด้านทุน ด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ด้านบริบท เป็นต้น  

การพัฒนาโครงการต้องอาศัยการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคมสู่ชุมชนบ้าน
เกิด เพ่ือมาท าความเข้าใจร่วมกับทีมวิจัย ผู้เข้าร่วมโครงการ และคนในผู้ชุนชน 

2. ก าหนดแนวทางในการด าเนินโครงการร่วมกับทีมวิจัย ผ่านเวทีการประชุมสร้างความเข้าใจ 
และก าหนดกรอบการด าเนินโครงการร่วมกัน 

3.ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาร่วมกับทีมวิจัย เพ่ือให้ผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูลเรียนรู้เรื่องการวิจัย
แบบมีส่วนร่วม(PAR)ไปพร้อมกัน 
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  กิจกรรม อบรมเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพทีมวิจัย” เพ่ือให้ทีมวิจัยมีองค์ความรู้ ความ
เข้าใจ ในการน าเครื่องมือมาใช้ในงานวิจัย 

  กิจกรรม อบรมออนไลน์เรื่อง “ การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวิจัย” เนื่องจากสถานการณ์
ปัจจุบันได้มีการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งท าให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้ของทีมวิจัย จึงมีการหา
ทางออกโดยการอบรมออนไลน์เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 4. พัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดการความรู้ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ 
สถานการณ์การผลิต แนวโน้มอาหารธรรมชาติ  ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรทั้งเคมี
และทางเลือกในพ้ืนที่ชุมชนบ้านยางเปา โดยการใช้แบบสัมภาษณ์  การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และ
การสนทนากลุ่มย่อยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีการกระบวนการดังนี้ 

4.1 แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
4.1.1 พูดคุยแลกเปลี่ยนภายในทีมวิจัยเพ่ือให้ได้โจทย์ที่จะต้องการศึกษา 
4.1.2 การจัดท าแบบสัมภาษณ์ 
4.1.3 การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา เพ่ือท าความเข้าใจร่วมกัน 
4.1.4 การชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในแบบสัมภาษณ์ฯ และกระบวนการในการ 

สัมภาษณ์ให้แก่ผู้ให้ข้อมูล 
4.2 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
4.2.1 การเข้าไปร่วมคลุกคลีกับคนในชุมชนในการท ากิจกรรมต่างๆ ซึ่งทีมวิจัยทั้งหมด

เป็นคนในชุมชน 
4.2.2 จัดเวทีประชุมพูดคุย สร้างความเข้าใจและก าหนดกรอบการด าเนินโครงการ 

ร่วมกันกับชุมชนและกลุ่มตัวอย่าง 
4.2.3 การเข้าไปสังเกตผ่านการร่วมประชุมและร่วมเวทีประชุมในการขับเคลื่อนการ 

ด าเนินโครงการในพื้นท่ี 
4.3 การสนทนากลุ่มย่อย ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
4.3.1 ออกแบบและก าหนดโจทย์ในการสนทนากลุ่ม 
4.3.2 การเตรียมพ้ืนที่และประสานงานผู้เข้าร่วมเวทีสนทนากลุ่ม 
4.3.3 จัดเวทีสนทนากลุ่ม และด าเนินการตามกระบวนการและโจทย์ที่ก าหนดไว้ 
 
4.4 ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญหรือทีมพี่เลี้ยง ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
4.4.1 ออกแบบกระบวนการในการลงพ้ืนที่ และจัดเตรียมพ้ืนที่ 
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4.4.2 ประสานงานผู้เชี่ยวชาญหรือทีมพ่ีเลี้ยง 
4.4.3 ลงพ้ืนที่ดูรูปธรรมการด าเนินงานตามโครงการ และการให้ข้อเสนอแนะจาก 

ผู้เชี่ยวชาญหรือทีมพ่ีเลี้ยง 
5. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย  

5.1 ผู้น าชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน 
 เป็นกลุ่มที่ใหข้้อมูลส าคัญเก่ียวกับประวัติชุมชนและสถานการณ์การท าเกษตรในชุมชน 

5.2 กลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูลในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สิ่งแวดล้อม จ านวน 20 คน ซึ่งการเลือกกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างนั้น ได้คัดเลือกจาก  

1. กลุ่มตัวอย่างเกษตรทางเลือกนั้น ทั้งชุมชนมีอยู่10ราย จึงคัดเลือกมาท้ังหมด 
2.กลุ่มตัวอย่างเกษตรเคมีในชุมชนบ้านยางเปานั้นมีเกษตรกรที่ท าเกษตรเคมีอยู่มากมาย 

โดยใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้  
 2.1 เกษตรกรที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนจากการท าเกษตรเคมีเป็นเกษตรทางเลือก 
 2.2 เกษตรกรที่มีความรู้ ความเข้าใจในการท าเกษตรเป็นอย่างดี 
 2.3 เกษตรกรมีประสบการณ์ในการท าเกษตรมาเป็นระยะเวลานาน ไม่ต่ ากว่า 5 ป ี
การเลือกผู้ให้ข้อมูลกลุ่มดังกล่าวเป็นการเลือกแบบเจาะจงที่ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ที่มีความรู้และเข้าใจ

ในชุมชนเป็นอย่างดี รวมถึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการท าเกษตรกรรมในชุมชนของตนเอง 
6.เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการลงพ้ืนที่ท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลทั้งจากตัวผู้น าชุมชน 

ปราญช์ชาวบ้าน และกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างในพ้ืนที่ และท าการเก็บข้อมูลผลการด าเนินโครงการจากแบบ
สัมภาษณ์ และท าการจัดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยน การจัดเวทีการสนทนากลุ่มย่อยกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่
เกี่ยวข้อง ท าการบันทึกข้อมูลด้วยการจดบันทึก และการอัดเทปเสียง 

7. วิเคราะห์ข้อมูลโดยจ าแนกตามลักษณะของข้อมูล  
ข้อมูลเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลที่เกิดจากโครงการ การจัดการความรู้ของ

โครงการในการขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนแห่งการสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่ายั่งยืน การน าทักษะ องค์
ความรู้ที่ได้จากเรียนรู้มาใช้ในการขยายผลและขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรม โดยการใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis) และการวิเคราะห์เชิงเหตุและผล (Cause and effect analysis) โดยใช้รูปแบบการ
เขียนบรรยายพรรณนาในการสรุปผลการด าเนินโครงการ 
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บทที่ 4 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานศักยภาพชุมชนบ้าน

ยางเปา ต าบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จากการน าองค์ความรู้ของมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคมและ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปขยายผลโดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้มาใช้ โดยสามารถแบ่งประเด็นการน าเสนอเนื้อหาผลการด าเนินโครงการได้ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ข้อที ่1. ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตเกษตรกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและ

แนวทางการพัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรม เพื่อสร้างความม่ันคงทางอาหารและการพึ่งตนเองได้

อย่างย่ังยืนของชุมชน 

1. ประวัติชุมชนและบริบทชุมชนบ้านยางเปาเหนือ และบ้านยางเปาใต้ 

 1.1 ภูมิประเทศและสภาพป่า 
หมู่บ้านยางเปาเหนือตั้งอยู่ในพ้ืนที่สูงล้อมรอบด้วยภูเขา มีการตั้งบ้านเรือนบริเวณพ้ืนที่สัน

เขาเรียงรายตามถนนในหมู่บ้านและมีการตั้งหมู่บ้านเป็นกลุ่มๆ ไม่นิยมตั้งบ้านเรือนริมน้ ามากนัก 
พ้ืนที่หมู่บ้านมีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 900 – 1,100 เมตร สภาพอากาศหนาว
จัดในฤดูหนาว และฤดูร้อนขาดแคลนน้ าส าหรับบริโภค เนื่องจากชุมชนตั้งอยู่บริเวณห่างไกลแหล่งน้ า 

ด้านทรัพยากรน้ า มีน้ าแม่ระมีดเป็นล าน้ าสายหลัก ไหลมาจากยอดเขาทางทิศตะวันตกและ
ทิศใต้ของหมู่บ้าน มีล าน้ าสายรองจ านวน 2 สาย ได้แก่ ล าน้ าแม่อมป้าดและล าน้ าบวกเต่า ซึ่งมีน้ า
ตลอดทั้งปี ล าน้ าสาขาเริ่มแห้งบ้างในฤดูแล้ง แม่น้ าท้ัง 3 สายไหลลงมารวมกันบริเวณท้ายหมู่บ้านเป็น
ล าน้ าแม่ตื่น ซึ่งเป็นล าน้ าสายส าคัญของชุมชนอ าเภออมก๋อย  ล าน้ าสาขาทั้ง 3 สายและน้ าแม่ตื่น 
ชุมชนน ามาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรเป็นหลัก พืชเศรษฐกิจในหมู่บ้าน เข่น มะเขือเทศ พริกหนุ่ม 
พริกหยวก ฟักทอง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการท านาด้วย ส าหรับน้ าใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน
ชุมชนใช้ระบบประปาภูเขา ที่มาจากพ้ืนป่าต้นน้ าล าธารใกล้กับชุมชน 
  ทรัพยากรป่าไม้ของหมู่บ้าน รอบหมู่บ้านมีพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เนื้อที่ประมาณ 1,000  ไร่  เป็นป่า
เต็งรังผสมป่าดิบเขา มีความอุดมสมบูรณ์  ไม้เด่นในพ้ืนที่ เช่น สนสามใบ เต็ง รัง ก่อ ทะโล้ เลี่ยน ต้น
รัก สัตว์ป่าที่พบในพ้ืนที่ ได้แก่ เก้ง หมูป่า เห็น แลน และนกไม่น้อยกว่า 100 ชนิด เป็นต้น 
 
 



26 
 

 1.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ประชากรบ้านยางเปาเหนือทั้งหมดเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปว์  มีประมาณ 200 

ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งหมดประมาณ 835 คน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
แหล่งรายได้หลักของชุมชนจึงมาจากการเกษตร อาชีพรองคือรับจ้างทั่วไป และเก็บของป่าบ้างแต่ไม่
มากนัก  ในชุมชนนับถือศาสนาคริสต์และศาสนาพุทธ  มีคริสตจักรยางเปาเป็นสถานที่ประกอบ
พิธีกรรม 1 แห่ง  ปัจจุบันยังไม่มีบาทหลวงมาอยู่ประจ า แต่มีบาทหลวงเข้ามาท าพิธีกรรมในหมู่บ้าน
เป็นระยะๆ มีวัดดวงดีศรัทธาราม (สร้างโดยครูบาดวงดี วัดท่าจ าปี) เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาพุทธ มีพระจ าพรรษา 1  รูป และมีสถานศึกษา 2 แห่ง คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา 
และโรงเรียนบ้านยางเปา ซึ่งเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปี่ที่ 3  

ในชุมชนมีวิถีชีวิตแบบพ่ึงพาอาศัยกัน ส่วนใหญ่อยู่กันแบบเครือญาติ  โดยประเพณีส าคัญ
ในหมู่บ้าน ได้แก่ พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ เป็นพิธีกรรมที่ผสมผสานกับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา และมี
ประเพณีปีใหม่ ซึ่งจะจัดหลังจากชุมชนด านาเสร็จทุกปี ซึ่งมิได้ก าหนดวันไว้ชัดเจน แล้วแต่ช่วงเวลา
การด านาแล้วเสร็จ 
 1.3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ลักษณะดินในหมู่บ้านยางเปาเหนือส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์
ปานกลาง ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร และพบปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
ค่อนข้างมาก และในปัจจุบันชาวบ้านหันมาท าเกษตรเชิงเดี่ยวกัน ประมาณร้อยละ 80 ของหมู่บ้านกัน
เลยทีเดียว 

1.4 ความเป็นมาของบ้านยางเปาเหนือ 
 คนแรกที่ย้ายมาตั้งถ่ินฐานในหมู่บ้านยางเปา คือ นายเหมะหงี่ (มิเง) และครอบครัว โดยย้าย
มาจากบ้านยางเปาใต้ ซึ่งบ้านเดิมตั้งอยู่บริเวณในโรงเรียนบ้านยางเปาปัจจุบัน ซึ่งสมัยนั้นสภาพของ
พ้ืนที่บ้านยางเปาเหนือนั้นเป็นป่าที่มีต้นสนขนาดใหญ่ และต้นตองตึง หลังจากนั้นก็มีครอบครัวอ่ืนๆ
ย้ายตามมาอีกหลายครอบครัว ต่างก็มาจากหลากหลายหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่ละมีดหลวง บ้านผาปูน
ดง บ้านยางใต้ บ้านยางแก้ว และจากถ่ินฐานที่ไม่มีชื่อหมู่บ้านเป็นทางการ และจากถิ่นที่มีชื่อเรียกเป็น
ภาษากะเหรี่ยง คือ ม้างพูคี้ ม้างสะกุ่ยคี้ เต่อปะปึ่งคู เดิมทีก่อนที่จะมาเป็นชื่อหมู่บ้านยางเปานั้น เล่า
กันว่าเมื่อก่อนพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งอาศัยอยู่ก่อนที่จะอพยพออกมานั้น เป็นผืนดินที่เป็นลักษณะโล่งๆ แผ่
บริเวณกว้าง ชาวบ้านเรียกกันว่า “หยั่งเป่า” ซึ่งเป็นภาษากะเหรี่ยง และต่อมาจึงเพ้ียนมาเป็น
ภาษาไทยว่า “ยางเปา” ถึงจะอพยพมาแล้ว แต่ก็ยังมีการใช้ชื่อนี้เหมือนเดิม เพราะยังถือว่าเป็นพ้ืนที่
ใกล้เคียงกันอยู่ 
  แต่หากจะเรียกชื่อของหมู่บ้านยางเปาเหนือตามภาษากะเหรี่ยงนั้น จะเรียกกันว่า         
“นองโหง่หลู่ว” หากแปลตตรงตัวเป็นภาษาไทยก็คือ “ดอนบวกแดง” ซึ่งเป็นการตั้งชื่อบ้านจาก    
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ปลักควายที่เป็นดินสีแดง ที่อยู่บริเวณเนินป้ายหมู่บ้านปัจจุบัน จากการที่มีการอยู่ร่วมกันของ
ประชากรในหมู่บ้าน ก็ได้มีการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือให้มีการปกครองและตัวแทนของหมู่บ้าน แต่
หลังจากนั้นพอประชากรเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ได้มีการแบ่งการปกครองเป็น 2 หมู่บ้าน จึงท าให้กลาย
มาเป็น บ้านยางเปาเหนือและบ้านยางเปาใต้ และผู้ใหญ่บ้านคนแรกหลังจากการแยกการปกครองเป็น
บ้านยางเปาเหนือนั้น คือ นายก าธร รีเสอร์ เมื่อปี พ.ศ.2534 หลังจากนั้นเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง 
คนที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน ก็คือ นายทัศนาพงษ์ พัฒนพงพี  

1.5 ความเป็นมาของบ้านยางเปาใต ้
 บ้านยางเปาใต้ เป็นหมู่บ้านที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 200 ปี เดิมเป็นหมู่บ้าน
ขนาดเล็ก เพราะมีการย้ายถิ่นฐานอยู่บ่อยๆ กว่าจะตั้งชุมชนในพ้ืนที่ปัจจุบันนั้น แต่เดิมมีการย้ายถิ่น
ฐานมาจากทางตะวันตกของประเทศไทย บริเวณชายแดนไทย-พม่า เข้ามาทาง สบเมย และตั้งหลัก
แหล่งอยู่ที่ฝั่งน้ าแม่ลอก จากนั้นชาวบ้านส่วนหนึ่งย้ายถิ่นฐานตามเทือกเขาถนนธงชัยตอนใต้ ตามฝั่ง
แม่น้ า ล าห้วย และต้นน้ าต่างๆ จนมาถึงแถบที่อาศัยปัจจุบัน ซึ่งเป็นชัยภูมิที่เหมาะแก่การตั้งบ้านเรือน
และท าการเกษตร เนื่องจากมีแม่น้ าและล าห้วยหลายสาย ทั้ง แม่น้ าแม่ระมีด (เหม่อล่ะไม๊) ห้วยหนอง
แดง (นาวโหง่วเกล่า) ห้วยโป่งน้อย (มั๊งพูเกล่า) ห้วยโป่งหลวง (มั๊งพะดูเกล่า) ห้วยเหมืองย้อน (มั๊งสะ
โก่ยเกล่า) จึงเริ่มก่อสร้างบ้านเรือนบริเวณนี้ หลังจากตั้งถิ่นฐานได้ประมาณ 20 ปี ก็เริ่มมีการย้ายถิ่น
ฐานอีกครั้ง แต่ยังเหลือ 2 ครอบครัวที่ยังคงปักหลักอยู่ที่เดิม คือ ครอบครัวของ “อุ๊ยเป่อหวั่งเดง” 
และ “อุ๊ยเต๊ะหงวี่” โดยการย้ายถิ่นของชาวบ้านนั้น ได้ย้ายออกไปสร้างบ้านเรือนอยู่ 3 หย่อมบ้าน คือ 
“บ้านมั๊งสะโก่ยเกล่า” อยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านเดิม ห่างออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร “บ้านมั๊งสะ
โก่ยแผ่” อยู่ทางตะวันตกของบ้านเดิม ห่างไปประมาณ 1 กิโลเมตร และ “บ้านบังแผ๊ะ” อยู่ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือ ห่างออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร แต่การตั้งบ้านเรือนทั้ง 3 หย่อมบ้านดังกล่าว 
อยู่ได้ประมาณ 5 ปี ก็ย้ายถิ่นฐานอีกครั้งหนึ่ง  โดย “บ้านมั๊งพูเกล่า” ได้ย้ายไปอยู่บริเวณบ้านสบอม
แฮดและบ้านยางเปาใต้ และบ้านยางเปาเหนือ ชาวบ้านที่อยู่ “บ้านมั๊งสะโก่ยแผ่” ได้ย้ายไปอยู่ บ้าน
ยางเปาใต้และบ้านยางเปาเหนือ ส่วน “บ้านบังแผ๊ะ” ย้ายไปอยู่บ้านยางเปาเหนือ บ้านยางเปาใต้ 
และบ้านสบอมแฮด หลังจากนั้นก็เกิดการขยายตัวของชุมชน ประชากรในหมู่บ้านเพ่ิมจ านวนขึ้น จึงมี
การย้ายออกจากหมู่บ้านอีกครั้ง โดยย้ายขึ้นไปอยู่ทางเหนือของหมู่บ้านและเรียกชื่อสถานที่บริเวณนั้น
ว่า “มั๊งพะดูเกล่” (ทางไปห้วยโป่งหลวง) 
 ประมาณช่วงปี 2544 – 2545 สปก.ได้อพยพชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามต้นน้ าต่างๆ ลงมาอยู่
บริเวณ “มั๊งพะดูเกล่” “นาวโหง่วเค้ง” “หนั่นต่าเค้ง” “หยั่งพะโท้คู” และ “โบโตเค้ง” โดยจัดสรร
ที่ดินให้ชาวบ้านอาศัยครัวเรือนละ 2 ไร่ และเรียกหย่อมบ้านนี้ว่า “บ้านโล๊ะไม้อ้อ” หมู่บ้านยางเปาใต้ 
มีชื่อภาษาท้องถิ่นว่า “มั๊งสะโก่ยแท” ซึ่งหมายถึง น้ าเหมืองที่ไหลย้อน โดยได้ชื่อเรียกจากการขุด
เหมืองเข้าพ้ืนที่การเกษตร บริเวณเชิงเขาริมแม่น้ าแม่ระมีด ฝั่งตรงข้ามกับหมู่บ้าน ซึ่งการขุดห้วย
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ดังกล่าว ต่างจากการขุดเหมืองที่อ่ืน คือ ขุดเหมืองให้น้ าเหมืองไหลย้อนขึ้นทางเหนือของแม่น้ าแม่ระ
มีด ซึ่งเป็นเรื่องแปลก ชาวบ้านไม่เคยเห็น จึงเรียกเหมืองนี้ว่า “โม้สะโก่ย” (โม้ แปลว่า เหมืองส่งน้ า 
สะโก่ย แปลว่า ย้อน) ห้วยที่ขุดเหมืองจึงเรียกว่า “โม้สะโก่ยเกล่า” ส่วนบ้านที่อยู่ใกล้ห้วยนี้ เรียกว่า 
“โม้สะโก่ยแท” (แท แปลว่า ปลาย สบ หรือบริเวณที่แม่น้ าบรรจบกัน) โดยเรียกชื่อนี้นาน จนเพ้ียน
เป็น “มั๊งสะโก่ยแท” จนถึงปัจจุบัน  
 ส่วนค าว่า ยางเปา เป็นภาษาไทย โดยชื่อเรียกนี้มีความเป็นมา 3 เรื่อง ซึ่งพูดกันโดยทั่วไป 
เรื่องเล่าแรก ได้กล่าวไว้ว่า เดิมชาวบ้านมั๊งสะโก่ยแทนั้นมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา แต่ในหมู่บ้าน
ไม่มีวัด จึงต้องเดินทางไปท าบุญที่หมู่บ้านของชาวลั๊วะ คือ หมู่บ้านหยั่งเป่า แต่ชาวบ้านมั๊งสะโก่ยแท 
มีฐานะยากจนจึงไม่มีปัจจัยในการท าบุญ จึงไปท าบุญตัวเปล่า นานเข้าชาวลั๊วะ จึงเรียกชาวบ้านมั๊งสะ
โก่ยแทว่า “ยางเปล่า” (ยาง แปลว่า กะเหรี่ยง) หมายถึงกะเหรี่ยงตัวเปล่า และเรียกกันติดปาก จน
ชาวลั๊วะอพยพไปอยู่ท่ีอ่ืน คนเมืองจึงเรียกเพ้ียนเป็น “ยางเปา”  
 เรื่องเล่าที่ 2 สอดคล้องกับเรื่องแรก คือ บริเวณหยั่งเป่า ที่ชาวลั๊วะเคยอาศัยอยู่ หลังจากที่
ชาวลั๊วะอพยพไปอยู่ที่อ่ืนแล้ว สถานที่ดังกล่าวก็รกร้าง ชาวบ้านมั๊งสะโก่ยแท จึงเข้าไปจับจองพ้ืนที่
เพ่ือท าการเกษตร และถูกเรียกว่าคนท างานที่หยั่งเป่า ต่อมาก็เรียกเป็นคน หยั่งเป่าไปเลย สุดท้าย
เพ้ียนเป็น ยางเปา และรียกจนถึงปัจจุบัน (หยั่ง แปลว่า ทุ่งกว้างที่ไม่มีต้นไม้)  
 ส่วนเรื่องเล่าสุดท้าย เป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือที่สุด กล่าวคือ บริเวณบ้านมั๊งสะโก่ยแทนั้น เต็มไป
ด้วยต้นเปา ซึ่งชาวบ้านน ายางของต้านเปาที่แห้งแล้วเป็นเชื้อเพลิงส าหรับก่อไฟ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า 
(เคงญ๊ะ) เมื่อคนไทยเข้ามาในหมู่บ้าน และเห็นว่าแถบนี้เต็มไปด้วยต้นเปา และชาวบ้านยังรู้จักใช้ยาง
จากต้นเปา จึงถามชาวบ้านว่าใช้ยังไง เมื่อรู้วิธีการใช้แล้วจึงเข้ามาเก็บยางเปาเป็นประจ า เมื่อมีการ
ถามว่าจะไปไหน คนไทยเหล่านั้นก็จะบอกว่าไปเก็บยางเปา ไปยางเปา จนสุดท้าย บริเวณแถบนี้ ก็ถูก
เรียกว่า “ยางเปา” และเรียกมาจนถึงปัจจุบัน 
 
2. การวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตเกษตรกรรมชุมชน  
 2.1 พัฒนาการของการเกษตรกรรมของชุมชน 

 การท าเกษตรรกรรมสมัยก่อนมีความส าคัญต่อชีวิตของคนในชุมชนสมัยก่อน ซึ่งเป็นการท า
เกษตรกรรมเพ่ือเป็นอาหาร เชื้อเพลิงชีวภาพ ยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆเพ่ือความยั่งยืนและเพ่ิม
สมรรถนะชีวิตมนุษย์ในการด ารงชีวิต การวิวัฒนาการและพัฒนาการเกษตรของชุมชนได้เปลี่ยนแปลง
ไปตามยุคสมัย และตามกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกมาตามล าดับ ซึ่งสามารถสรุปตาม
ช่วงเวลาได้ดังนี้ 
 ช่วงเวลาที่ 1 พ.ศ. 2410-2529 เป็นช่วงเวลาที่มีการเริ่มก่อตั้งชุมชนรวมถึงเป็นช่วงเวลาที่
เริ่มมีการบุกเบิกพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตรกรรม ซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่มีความอุดมสมบูรณ์มากของ
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ดิน น้ า ป่า มีความหลากหลายของพืชพรรณและสัตว์ป่าซึ่งเป็นอาหารของคนในสมัยนั้น พืชชนิดแรก
ที่ชาวบ้านเรียนรู้ที่จะเพาะปลูกคือ ข้าว ซึ่งข้าวในสมัยนั้นยังมีน้อยไม่เพียงพอต่อการบริโภค ต้องมีการ
บริโภคอย่างอ่ืนแทน เช่น ข้าวโพด มัน กลอย ข้าวฟ่าง เป็นต้น การท าเกษตรกรรมของคนในสมัยนั้น
เริ่มมีการจับจองพ้ืนที่เพ่ือการท าเกษตร พ้ืนที่ที่มีการจับจองนั้นท าการปลูกไร่หมุนเวียน “โดยพ้ืนที่ไร่
หมุนเวียน ไม่ใช่แค่ไร่ปีนี้ แต่รวมถึงไร่เหล่า ที่รอวันใช้ประโยชน์หลังป่าพักฟ้ืนอย่างน้อย 7 ปี โดยมี
งานวิจัย ระบุว่า ไร่เหล่า หรือไร่พักฟ้ืน มีความหลากหลายของพันธุ์พืช พบต้นไม้ 242 ชนิด                         
มีลูกไม้  345 ชนิด ทั้งยังเป็นแหล่งอาหารชั้นดี และเป็นที่หลบภัยของสัตว์ป่า”  (ที่มา ข่าวสด วันที่ 
23 พ.ย. 2561 -13:15 น.) ยังมีพ้ืนที่ราบลุ่มบางแห่งที่คนในชุมชนได้เล็งเห็นว่าพ้ืนที่บริเวณนั้น
สามารถใช้ประโยชน์ได้ จึงเริ่มขุดพ้ืนที่เพ่ือปลูกนาด า โดยใช้แรงงานคนจากการเอามื้อเอาวันโดยไม่มี
การจ้าง และในสมัยนั้นยังใช้กระบือไถนาเพ่ือท าการเพาะปลูกข้าวนาด า ผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอต่อ
การบริโภค จึงจ าเป็นต้องมีการไปซื้อหรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าอย่างอ่ืนที่อ าเภอฮอด ซึ่งชาวบ้านเดิน
เท้าไปเพ่ือไปแลกเปลี่ยนสินค้าและจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางหลายวัน  การท าเกษตรกรรม
สมัยก่อนนั้นมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือการยังชีพ เ พ่ือการแลกเปลี่ยนสินค้า เ พ่ือการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  มีการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์เพ่ือใช้ในการเพาะปลูกทั้งในและนอกชุมชน ส่วนปัศุ
สัตว์มีการเลี้ยงโค กระบือ แบบปล่อยป่าให้หากินเอง ผลกระทบที่เกิดจากการท าเกษตรกรรมสมัยนั้น
ยังถือว่าน้อย 

 ช่วงเวลาที่ 2 พ.ศ.2530-2549 เป็นช่วงระยะเวลาที่มีการเพ่ิมจ านวนของประชากรในชุมชน 
และมีการท าเกษตรกรรมที่มีการใช้เครื่องทุ่นแรงมากขึ้น การท าเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการ
ท าไร่หมุนเวียนมาเป็นการปลูกข้าวแบบนาด า มีการขุดดินเพ่ือท าเป็นนาด ามากขึ้น ท าให้ได้ผลผลิตที่
เพ่ิมมากขึ้นเพียงพอต่อการบริโภคของคนในชุมชน ไม่ต้องเดินทางไกลไปซื้อข้าวเพ่ือน ามาบริโภค
ต่อไป ซึ่งช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ดิน น้ า ป่า ค่อนข้างดี แต่ความ
หลากหลายด้านสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ เช่น หมี เสือ กวาง หมูป่า ลิง ลดจ านวนลงและบางอย่างสูญ
พันธุ์จากชุมชนไป เนื่องจากการล่าของคนในชุมชนและอีกอย่างการเพ่ิมพ้ืนที่ท าการเกษตรก็เป็นส่วน
หนึ่งที่ท าให้สูญพันธุ์ ส่วนการท าเกษตรกรรมนั้นเริ่มมีการท าเกษตรเชิงเดี่ยวโดยมีนายทุนรายแรกที่มา
ลงทุนให้เกษตรกรคือ นายบุญมี และนายย่น ค านิล ซึ่งทั้ง 2 คนนี้เป็นผู้มาส่งเสริมให้มีการท าเกษตร
เชิงเดี่ยวได้แก่ มะเชือเทศ พริกหยวก พริกหนุ่ม เป็นต้น  โดยเกษตรกรจะรับเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยและยาเคมี
จากนายทุน เมื่อถึงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวก็จะมีการหักค่าใช้จ่ายถ้าเหลือก็จะจ่ายคืนให้เกษตรกรแต่
ถ้าไม่พอจ่ายก็จะให้เกษตรกรปลูกรอบต่อไป ในสมัยนั้นต้นทุนการผลิตค่าปุ๋ยค่ายาจะต่ ามากถ้าเทียบ
กับปัจจุบัน  

 ในขณะเดียวกันความหลากหลายของพืชพรรณก็เริ่มลดลงเนื่องจากการท าไร่หมุนเวียน
ลดลงส่วนใหญ่จะเปลี่ยนมาท านาด า จึงท าให้ความหลากหลายทางพืชพรรณลดลงเมื่อเทียบกับการ
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ปลูกข้าวไร่ ซึ่งการปลูกข้าวไร่นั้นมีพืชพรรณหลากหลายชนิดไว้ให้คนปลูกได้บริโภคกันเช่น ผักกาด               
พริกกระเหรี่ยง แตงกวา ผักอีเหลิง มันขี้หนู ข้าวฟ่าง ถั่วลอด งาขี้ม่อน งาขาว เป็นต้น มีการเปลี่ยน
พันธุ์ข้าวที่ใช้ในการปลูก มีการสรรหาพันธุ์ข้าวใหม่ๆมาปลูกทดแทนเพ่ือให้ได้ผลิตผลิตที่เพ่ิมมากขึ้น 
เช่น พันธุ์บือกิ พันธุ์ขาหนี่ พันธุ์ข้าวหอม เป็นต้น จึงท าให้พันธุ์ข้าวเริ่มลดลงและหายไป โดยเฉพาะ
พันธุ์ข้าวชื่อ บือเกราะกระ ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวดั้งเดิมแต่ปัจจุบันได้หายไปจากชุมชนและอาจจะสูญพันธุ์
ไปแล้ว ด้านปัศุสัตว์เดิมทีที่เคยเลี้ยง โค กระบือ แบบปล่อยนั้น ก็ต้องมีการปรับตัวโดยการขายโค 
กระบือ ไปเพ่ือภาระในการดูแล และที่ส าคัญพ้ืนที่การเลี้ยงสัตว์นั้นเริ่มลดลง อีกอย่างมีการน าเครื่อง
ทุ่นแรงมาใช้แทนกระบือที่ไถนา ท าให้ต้องขายสัตว์เหล่านั้นไป 

 ช่วงเวลาที่ 3 พ.ศ.2550-ปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด มีการท า
เกษตรเชิงเดี่ยวเต็มรูปแบบเกือบทุกครัวเรือน  และเริ่มจากมีเครื่องทุ่นแรงขนาดใหญ่เช่น รถไถขนาด
ใหญ่ ที่สามารถบุกเบิกพ้ืนที่ได้ทุกที่ มีการขยายพ้ืนที่การเพาะปลูกมากขึ้น มีการใช้สารเคมีในปริมาณ
ที่เพ่ิมมากข้ึน มีผลกระทบวงกว้าง ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า ป่า ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม    

  เริ่มจากทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า ป่า ผลกระทบด้านดิน มีการเปิดพ้ืนที่ใหม่เพ่ือการท า
การเกษตรเชิงเดี่ยวโดยมีการตัดไม้ท าลายป่าและมีการเปิดหน้าดินเพ่ือขยายพ้ืนที่ท าการเกษตรเพ่ิม
มากขึ้น ในการเปิดพ้ืนที่ใหม่นั้นท าให้มีการชะล้างหน้าดินลงในแม่น้ าล าธาร ส่งผลให้แม่น้ าล าธารมี
ปริมาณทรายที่เพ่ิมมากขึ้น แม่น้ าตื้นเขิน ที่ส าคัญทรายที่ลงมาแม่น้ าล าธารมาทับถมก้อนหินที่เคยมี
อยู่ ที่เคยเห็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ าจืด จึงท าให้เหล่าสัตว์น้ าไม่มีแหล่งที่อยู่อาศัยรวมไปถึง แหล่ง
อนุบาลสัตว์น้ าจืดที่เคยมีอยู่ก็ถูกทรายทับถมไป เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้สัตว์น้ าจืดที่เคยมีอยู่ได้ลดลง
และหายไปในที่สุด  ส่วนคุณภาพของดินที่เสื่อมโทรมลงมากเพราะมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวซ้ าๆกันมา
เป็นเวลานานและไม่มีการปรับปรุงบ ารุงดิน การปลูกพืชเชิงเดี่ยวมีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีใน
ปริมาณที่เพ่ิมมากข้ึนและมีราคาที่เพ่ิมสูงขึ้นมากเม่ือเทียบกับสมัยก่อน  

 ผลกระทบด้านน ้า จากเดิมที่มีการใช้น้ าท าการเกษตรในฤดูฝน และจะไม่ท าเกษตรในฤดู
แล้ง เพื่อให้น้ าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และยังเป็นการเก็บน้ าไว้ให้เพ่ือสิ่งมีชีวิตได้ดื่มได้ใช้ในฤดู
แล้ง แต่ช่วงเวลาดั่งกล่าวมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ิมมากขึ้น ท าให้น้ าที่ใช้ในการท าเกษตรไม่เพียงพอ 
รวมไปถึงน้ าอุปโภคบริโภคนั้นไม่เพียงพอเช่นเดียวกัน จึงท าให้มีการซื้อน้ าอุปโภค บริโภคไว้ใช้ใน
ครัวเรือนแทน เมื่อมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ิมมากน้ าที่ใช้ท าเกษตรก็ไม่เพียงพอ จึงท าให้มีการแย่งน้ า
เพ่ือท าการเกษตร ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตและสัตว์ต่างๆไม่มีแหล่งน้ าดื่มกิน ท า ให้บางชนิดตาย บางชนิด
อ่อนแอลง 
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 ผลกระทบด้านป่า มีการใช้พ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้นท าให้พ้ืนที่ป่าลดลง การเปิดพ้ืนที่ป่านั้นมีเพ่ิม
มากขึ้นในสมัยนี้ เพราะมีเครื่องทุ่นแรงและเครื่องจักรที่สามารถช่วยหย่นระยะเวลาในการท างานได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าสมัยก่อน เมื่อมีการเปิดพ้ืนที่ใหม่ท าให้มีการตัดไม้ท าลายแหล่งต้นน้ าล าธาร 
เพราะบางพ้ืนที่ในชุมชน จากเดิมที่มีน้ าไหลตลอดปี พอมีการเปิดพ้ืนที่ใหม่จากน้ าที่เคยไหลตลอดปีก็
ไม่มีน้ าในฤดูแล้ง  

 ผลกระทบด้านสุขภาพ เดิมทีสมยัก่อนชุมชนมีการเกิดโรคเพียงแค่ไม่กี่ชนิด เช่น ไข้หวัด ไข้
ป่าท้องร่วง และปวดเมื่อยตามร่างกาย แต่ปัจจุบันได้เกิดโรคเพ่ิมมากขึ้นทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
โรคเก่ียวกับสุขภาพจิต โรคเก่ียวกับทางเดินหายใจ แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันมีการเกิดโรคเพ่ิมมากขึ้น
กว่าสมัยก่อน 

 ด้านเศรษฐกิจ มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ิมมากขึ้นท าให้มีการจ้างงานในชุมชน และชุมชนมี
รายได้เพ่ิมมากขึ้น ถ้าเทียบกับสมัยก่อนชาวบ้านไม่มีรายได้และไม่ได้ท าเกษตรเชิงเดี่ยวแบบทั้งปี
เหมือนเช่นทุกวันนี้ ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรหันมาปลูกพืชเชิงเดี่ยวเกือบทั้งหมู่บ้านและท าเกษตรแบบ
ตลอดทั้งปี มีการจับจ่ายซื้อของในปริมาณที่มากขึ้น ปริมาณความต้องการในการซื้อก็เพ่ิมมากขึ้น 
เพราะปัจจุบันไม่มีค่อยมีการปลูกพืชไว้บริโภคเหมือนแต่ก่อนจึงท าให้มีความต้องการซื้อพืชผักใน
ปริมาณที่สูงข้ึน 

 ด้านสังคม ผลกระทบด้านสังคม เมื่อมีการปลูกพืชผักเชิงเดี่ยวเพ่ิมมากขึ้น ท าให้การมีเวลา
ให้กับครอบครัวน้อยลง เพราะต้องออกไปท างานตั้งแต่เช้าถึงเย็น บางครั้งกลับมาลูกก็หลับไปแล้ว ไม่
ค่อยได้มีเวลาในการสนทนากับครอบครัว และการใช้ชีวิตของคนก็เปลี่ยนไปจากแต่ก่อน ความเห็นแก่
ตัวเริ่มมากขึ้น แต่กิจกรรมร่วมกันของชุมชน เช่น งานบุญต่างๆ งานเทศกาลต่างๆ คนให้ความส าคัญ
น้อยลง ปัจจุบันกลายเป็นสังคมที่ใช้เงินเป็นตัวตั้ง อยากได้อะไรก็ใช้เงินซื้อ ไม่ค่อยมีการแลกเปลี่ยน
ด้วยสิ่งของเหมือนแต่ก่อน ความสุขของคนสมัยนี้เริ่มน้อยลงเพราะมัวแต่ใช้เวลาไปกับการหาเงิน ยิ่ง
ปัจจุบันสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนมาสู่ยุคที่มีเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของคนใน
ชุมชน มีเครื่องมืออิเล็คทรอนิค เครื่องมือสื่อสาร ซึ่งไม่ต้องเสียเวลาไปมาหาสู่เหมือนสมัยก่อน แม้อยู่
ไกลกันก็สามารถพูดคุยเห็นหน้ากันได้ ทั้งเด็กเล็กไปจนถึงคนแก่ชราก็สามารถใช้เครื่องมือสื่อสาร
เหล่านี้ได้ ยิ่งกับเด็กๆและเยาวชนยิ่งสร้างปัญหาให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะใช้เครื่องมือสื่อสาร
ไปกับการเล่นเกมส์ แทนที่จะใช้เวลาในการไปช่วยพ่อแม่ท างานเหมือนสมัยแต่ก่อน จึงท าให้เด็กและ
เยาวชนปัจจุบันเติบโตขึ้นที่มีความเป็นไปได้ว่าจะลืมความเชื่อเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน  
 2.2 แนวโน้มของสถานการณ์อาหารทางธรรมชาติและการเกษตร 
       อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของการด ารงชีวิต ถ้าไม่มีอาหารมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะ
ด ารงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งอาหารต่างๆ ล้วนแล้วก็ได้จากแหล่งทางธรรมชาติแทบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นจากพืช
หรือสัตว์ ความหลากหลายทางชีวภาพก็เป็นอีกปัจจัยในการผลิตอาหารให้แก่มนุษย์  ความ
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หลากหลายทางชีวภาพครอบคลุม พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ที่เป็นอาหาร เป็นเชื้อเพลิงและไฟ
เบอร์ รวมถึงสิ่งมีชีวิตที่ให้บริการธรรมชาติ เช่น ผึ้งที่ช่วยถ่ายละอองเรณู หนอน หญ้า และเชื้อราที่
ช่วยท าให้ดินอุดมสมบูรณ์ รวมถึงรักษาความสะอาดของอากาศและน้ า เป็นต้น สิ่งที่เกิดขึ้นทาง
ธรรมชาตินั้นล้วนมีการพึ่งพิงอาศัยเก้ือกูลกันและกัน ชาวบ้านใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายฝากปากท้องไว้
กับธรรมชาติ  

 เมื่อประมาณพ.ศ.2410 – 2510 ระบบนิเวศแหล่งอาหารทางธรรมชาติในหมู่บ้านยางเปามี
ความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นดิน น้ า ป่า มีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืช สัตว์
เลี้ยง หรือสัตว์ป่าต่าง ๆ ท าให้คนในชุมชนสามารถหาอาหารได้ง่ายใกล้ท้องถิ่นตามแหล่งธรรมชาติ ทั้ง
พืชและสัตว์ที่สามารถน ามาประกอบอาหารเช่น สัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นนก หนู กระรอก กบเขียด อีกทั้ ง
สัตว์น้ าจืดพวกปลา หอย ปู และพืชผักต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ผักกูด  เป็นต้นทรัพยากรทางอาหาร
เหล่านี้ล้วนแล้วเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติแทบทั้งสิ้น ท าการเกษตรตามฤดูกาล ใช้พันธุ์พืชท้องถิ่น
ในการเพาะปลูกอีกทั้งยังมีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกในปีถัด ๆ  ไป  มีการท าไร่หมุนเวียนอาศัย
แรงงานครอบครัวเป็นหลัก แต่ข้าวไม่พอกินเนื่องจากยังไม่มีเครื่องไถพรวนดิน ใช้ควายในการไถนาท า
ให้ไถพรวนดินได้ไม่ค่อยดี เวลาหุงข้าวชาวบ้านต้องหุงข้าวผสมกับกลอย มัน ข้าวโพดและข้าวฟ่าง
เพ่ือให้ได้ปริมาณที่เยอะขึ้นสามารถกินได้ทั้งวันและพอเลี้ยงแขกที่มาเยือน      

 ระยะเวลาช่วงปี 2530 เกษตรกรมีผลผลิตข้าวที่พอกิน ดิน น้ า  ป่า อุดมสมบูรณ์ มีการ
เลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน  ในช่วงนี้ชุมชนบ้านยางเปาได้เริ่มมีการท าเกษตรเคมีขึ้นในหมู่บ้าน แรกเริ่มได้มี
นายบุญมีและนายย่น ค านิล เป็นคนส่งเสริมชักชวนให้เกษตรกรในชุมชนบ้านยางเปาปลูกโดยมีปัจจัย
การผลิตสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยวโดยใช้สารเคมี  เช่น  พริกหวาน มะเขือเทศ  ในช่วงนี้
มีเกษตรกรที่สนใจท าไม่กี่ราย เริ่มมีการซื้อรถไถมือเข้ามาเพ่ือทุ่นแรงงาน และซื้อมอเตอร์ไซค์มาใช้ 
เพราะเศรษฐกิจจากการท าเกษตรเชิงเดี่ยวดีมากขึ้น  ผ่านไป 10 ปี พ.ศ. 2540  ก็มีการท าเกษตร
แบบใช้สารเคมีเข้มข้นขึ้นในชุมชนบ้านยางเปา  มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากขึ้น  มีนายทุนมาลงทุนให้
เกษตรกรท าเคมีมากข้ึนกว่าเดิม  การจ าหน่ายผลผลิตของเกษตรกรในช่วงเวลานี้จะจ าหน่ายแบบขาย
ส่ง  และช่วงนี้พันธุ์ข้าวท้องถิ่นลดลง  จากเดิมมีหลากหลายสายพันธุ์ข้าวในชุมชน เช่นแต่เดิมปลูกข้าว
พันธุ์บือเกราะกระได้หายไป  แต่คนในชุมชนปลูกบือกิแทน ซึ่งเป็นที่นิยมของคนในชุมชนเพราะ
รสชาติอร่อย  มีการท าไร่หมุนเวียนลดน้อยลงท าให้ความหลากหลายของพืชผักในการเพาะปลูกลดลง 
พันธุ์พืชบางพันธุ์เริ่มสูญหาย สัตว์ป่าลดจ านวนลงอย่างเห็นได้ชัดจากหมู่บ้าน ดินเริ่มเสื่อมโทรม 
ทรัพยากรทางธรรมชาติเริ่มลดลง น้ าประปาหมู่บ้านเริ่มไม่ไหลในหน้าแล้ง ลดการเลี้ยงสัตว์ ใช้เครื่อง
ไถนาแทน   

 ผ่านไปอีก 10 ปี  ในช่วงปี พ.ศ. 2550  พ้ืนที่ป่าในชุมชนลดลงเสื่อมโทรมเนื่องจากถูก
ท าลายมีการรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือท าเกษตรเชิงเดี่ยว การท าเกษตรในช่วงนี้เกษตรกรส่วนใหญ่
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จะลงทุนในการท าเกษตรเอง  และจ าน่ายผลผลิตแบบขายเหมา มีการซื้อรถไถ สัตว์เลี้ยงลดลงมากขึ้น  
ปี 2555 คนในชุมชนท าเกษตรอย่างเต็มรูปแบบท าเกษตรเชิงเดี่ยวทุกครัวเรือน ทรัพยากรธรรมชาติ
ดิน น้ า ป่า เสื่อมโทรมลงเป็นอย่างมาก มีการรุกที่ป่าเพ่ือท าเกษตรเชิงเดี่ยว แต่ละครัวเรือนขยาย
พ้ืนที่ท ากินกว้างมากขึ้น สัตว์ป่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด ชาวบ้านไม่สามารถหาของป่ากินได้เนื่องจากป่า
ถูกรุกลานมากข้ึน ชาวบ้านเริ่มทยอยขายสัตว์เลี้ยง เนื่องจากพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ลดลง จนถึงปัจจุบันเหลือ
ไม่กี่หลังคาที่ยังเลี้ยงซึ่งต้องไปเลี้ยงไกลขึ้นเพราะป่าลดน้อยลง สัตว์ป่าเริ่มสูญพันธุ์ อาหารทาง
ธรรมชาติลดน้อยลง เศรษฐกิจเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากการท าเกษตรเชิงเดี่ยว เริ่ มใช้ต้นทุน
ลงทุนเองมากข้ึน พืชมีโรคระบาดมากขึ้น เช่น โรคใบไหม้ รากเน่า ใบหยิก แมลงต่าง ๆ ที่เป็นศัตรูพืช
มากขึ้นเรื่อย ๆ ชาวบ้านที่ท าเกษตรเชิงเดี่ยวใช้สารเคมีเข้มข้นมากยิ่งขึ้น สุขภาพเกี่ยวกับโรค
กล้ามเนื้อมากขึ้นเนื่องจากใช้แรงงานหนัก ปี 2558 คนรุ่นใหม่ที่ไปเรียนเริ่มกลับมาบ้าน โดยกลับมา
ท าเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นอีกต้นแบบหนึ่งในการท าเกษตรกรรมแบบไม่ใช้สารเคมีเป็นมิตรต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อมท าเกษตรแบบพ่ึงตนเอง ปลูกพืชท้องถิ่นและเก็บเมล็ดไว้ขยายพันธุ์ ปี 2559 เริ่มมี
การฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า โดยน าชาวบ้านไปท าฝาย ปลูกป่าดูแลป่าต้นน้ าในป่าชุมชน ในขณะเดียวกัน
ชาวบ้านก็ยังคงท าเกษตรเชิงเดี่ยวเพ่ิมมากขึ้น ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน เกิดวิกฤติภัยแล้งในหน้าแล้ง 
ชาวบ้านเริ่มซื้อน้ าหรับการอุปโภคและบริโภค  อาหารทางธรรมชาติบางอย่างบางชนิดไม่เหลือให้
น ามาประกอบอาหาร เรียกได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมมากความหลากหลายทางชีวภาพลด
น้อยลงอย่างต่อเนื่อง การท าเกษตรแต่เดิมเป็นการท าเกษตรแบบธรรมชาติไม่พ่ึงพาสารเคมี ปลูกพืช
หลากหลายน ามาบริโภคเป็นหลัก  กาลเวลาผ่านไปท าให้วิถีชีวิตผู้คนในชุมชนเปลี่ยนไป จากการท า
เกษตรแบบธรรมชาติเปลี่ยนมาเป็นการท าเกษตรแบบใช้สารเคมี ท าเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นหลัก 
  ในสถานการณ์อดีต-ปัจจุบันแนวโน้มอาหารและการท าการเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว โดยปัจจุบันมีปริมาณอาหารลดลง เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรโลก ซึ่งท าให้
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทางด้านอาหารของสิ่งมีชีวิตทางธรรมชาติ เกิดความเสื่อม
โทรม โดยได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการท าลายจากสิ่งมีชีวิต จากการได้สัมภาษณ์ปราชญ์
ชุมชนคือคุณทัศนพง พัฒนพงพี คุณเปะพะ รีเสอร์ คุณดีพลู อัศวาภรณ์ และคนในชุมชนก็ได้ท าข้อมูล
แนวโน้มอาหารทางธรรมชาติแต่ละชนิดเป็นเชิงสัญลักษณ์ในแต่ละช่วงปีว่าปริ มาณอาหารทาง
ธรรมชาติได้ลดลงจากเดิมมากน้อยเพียงใด จึงได้น าเอาตัวอย่างอาหารทางธรรมชาติที่คนในชุมชน
รับประทานกันมาเปรียบเทียบตั้งแต่ปีพ.ศ.2410-2560 ว่าปริมาณอาหารทางธรรมชาติลดลงหรือ
เพ่ิมข้ึนจะเห็นได้จากตารางสัญลักษณ์ต่อไปนี้ 
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* งูสิง เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครอง พ.ศ.2535 
รูปภาพที่ 1 แนวโน้มของสถานการณ์อาหารทางธรรมชาติ 
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 จากในตารางเราได้มีการส ารวจแนวโน้มอาหารทางธรรมชาติทั้งพืชและสัตว์รวมทั้งหมด 34 

ชนิด จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปีพ.ศ.2410-2510 ทรัพยากรทางอาหารมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก

และเริ่มลดลงตั้งแต่ปีพ.ศ.2511 เป็นต้นมา และเพ่ือให้มองเห็นภาพได้ชัดมากขึ้นว่าอาหารทาง

ธรรมชาติประเภทไหนลดลงก่อนเราจึงได้แบ่งประเภทอาหารแบ่งออกเป็น 6 ประเภทได้แก่ 

1. สัตว์ปีก นก ไก่ป่า 

2. สัตว์น้ า ปลาพวง ปลาดุก ปลากั้ง ปลาซ่อน ปลาไหล หอย ปู  

3. สัตว์เลื้อยคลาน / ครึ่งบกครึ่งน้ า งู เต่า กบ เขียด  

4. แมลง  ด้วง รถด่วน แมงมุม แมงกุ๊ดจี่ จิ้งหรีด แมงจอน กว่าง ผึ้ง ต่อ แมงข้าวตอก 

5. พืช ผักกูด หยวกกล้วย หน่อไม้ ผักคราดหัวแหวน ผักแว่น เห็ดลม เห็ดถอบ ไรถะดุ 

6. สัตว์บก หมูป่า กระรอก หนู กระต่าย อีเห็น  

 

เพ่ือให้เห็นชัดขึ้นไปอีกจึงได้ท าข้อมูลเชิงสัญลักษณ์แผนภูมิเฉลี่ยให้ได้เปรียบเทียบกันว่าแต่ละ

ปี แ น ว โ น้ ม อ า ห า ร ท า ง ธ ร ร ม ช า ติ นั้ น เ กิ ด ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ม า ก น้ อ ย เ พี ย ง ใ ด
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รูปภาพที่ 2 แนวโน้มอาหารทางธรรมชาติตามประเภท 
 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

พ.ศ.2410-2500 พ.ศ.2501-2510 พ.ศ.2511-2520 พ.ศ.2521-2530 พ.ศ.2531-2540 พ.ศ.2541-2550 พ.ศ.2551-2560 

แนวโน้มอาหารทางธรรมชาต ิ

สตัวปี์ก 

สตัวน์ ำ้ 

สตัวเ์ลือ้ยคลำน 

แมลง 

พืช 

สตัวบ์ก 
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 จากแผนภาพแผนภูมิจะเห็นได้ว่าทรัพยากรทางอาหารของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงอย่างเห็น
ได้ชัดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากการเฉลี่ยทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติที่เหลือเยอะที่สุดเป็นจ าพวก
พืชพรรณต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเห็ดลม เห็ดถอบ ผักแว่น หยวกกล้วย รองลงมาเป็นจ าพวกแมลง เช่น แมง
จอน จิ้งหรีด ผึ้ง ต่อ เป็นต้น ลดน้อยลงอีกจะเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลาน พวกงู เต่า ลดลงมาอีกเป็นสัตว์น้ า 
ปลาดุก ปลากั้ง ปลาช่อน หอย ปู ต่อด้วยสัตว์ปีก ไก่ป่า นกต่าง ๆ ที่ลดลงเหลือน้อยที่สุดพวกสัตว์บก หมู
ป่า กระรอก หนู กระต่ายต่าง ๆ ทรัพยากรทางอาหารที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้นก็ล้วนแล้วเกิดจาก
ทรัพยากรที่เสื่อมโทรมลง ได้ผลกระทบมาจากการท าการเกษตรเชิงเดี่ยว การเพ่ิมของจ านวนประชากร
และการไม่ดูแลหรืออนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาตินั้นเอง ท าให้แนวโน้มทางอาหารทางธรรมชาติ
เปลี่ยนแปลงลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 2.3 สถานการณ์การผลิตเกษตรกรรมทางเลือกในพ้ืนชุมชนบ้านยางเปา 

 จากการสัมภาษณ์และพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนในชุมชนที่ท าเกษตรทางเลือก ทั้งคนรุ่นใหม่และ
เกษตรกรที่ท าอยู่แล้วในชุมชนบ้านยางเปา ซึ่งส่วนใหญ่จะปลูกผักตามฤดูกาล ซึ่งถือเป็นวิถีดั้งเดิมของคน
ในชุมชน คือการท าเกษตรไว้ส าหรับการบริโภค เป็นการสร้างแหล่งอาหารที่เรียบง่ายและเพียงพอ ซึ่งจะ
ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคและแมลง อีกทั้งการบริโภคผักตามฤดูกาลจะท าให้ได้รับประโยชน์ทาง
โภชนาการสูงและปลอดภัยจากสารเคมีทั้งในขั้นตอนการผลิตและการบริโภค  โดยการผลิตจะผลิตตาม
ช่วงฤดูกาลและแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว แต่ละฤดูจะมีการปลูกพืชที่
เหมือนและต่างกัน การดูแลรักษาก็จะมีความต่างกันเช่นกันรวมถึงผลผลิตที่ได้จะได้ปริมาณที่ไม่เท่ากัน 
แต่พืชบางชนิดจะสามารถปลูกได้ตลอดปี ทั้งไม้ล้มลุกและไม้ยืนต้น ได้จ าแนกออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 
พืชผัก ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย และ พืชสมุนไพร  
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รูปภาพที่ 3 ภาพแสดงปฏิทินฤดูกาลการผลิตเกษตรทางเลือก 

 

 จากภาพแสดงถึงปริมาณการผลิตเกษตรทางเลือก ซึ่งจะเห็นได้ว่าใน 1 ปี เกษตรกรนั้นมี
ผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายและเพียงพอ แต่จากการส ารวจและเก็บข้อมูลนี้จะเห็นว่าเป็นเพียงแค่
ไม่ก่ีครัวเรือนเท่านั้น ที่ยังมีการท าเกษตรทางเลือก หรือการปลูกพืชตามฤดูกาล เกษตรหลังบ้าน จากภาพ
แสดงปฏิทินฤดูกาลสามารถสรุปออกมาได้ดังนี้ 

พืชผักที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ได้แก่ ใบบัวบก ผักตองหอม สาระแหน่ ผักแพว แตงกวา 
กระเจี๊ยบ มะนาว มะกรูด หอมชู ผักกาดดอย ผักกาดส้ม ผักคราดหัวแหวน ผักอีเหลิง ผักชี คื่นฉ่าย ฝัก
แม้ว ต้นหอม พริก ถั่วฝักยาว ไม้พุ่ม ได้แก่  มะกรูด มะนาว ชายา  ไม้ยืนต้น ได้แก่  แคบ้าน มะรุ่ม ดอก
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ตั้ง ตะไคร้ต้น ไม้ล้มลุก ได้แก่ กล้วย หอมชู  ไม้เลื้อย ได้แก่ เชียงดา มันเทศ มันมือเสือ และพืชสมุนไพร 
ได้แก่ ขิง ข่า ตะไคร้ กระเจี๊ยบแดง  

ส่วนพืชที่ปลูกได้ในช่วงฤดูร้อน ช่วงเวลาที่ปลูกตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนพฤษภาคม 
ช่วงนี้จะมีสภาพอากาศค่อนข้างร้อน แล้งถึงแล้งที่สุด ผลผลิตจะต่ ากว่าฤดูอ่ืนและเกษตรกรจะปลูกพืช
ค่อนข้างน้อยเนื่องจากขาดน้ าในการท าเกษตร ผลผลิตจะออกค่อนข้างช้า และไม่ค่อยสมบูรณ์ต้องอาศัย
การดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ าเสมอ ต้องให้น้ าในปริมาณที่เยอะกว่าฤดูอ่ืนรวมถึงแมลงศัตรูพืชค่อนข้างเยอะ 
ควรเลือกพืชที่ทนต่อความร้อนแต่ก็สามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิด พืชผักได้แก่ ผักสลัด หอมชู 
ผักกาด ผักชี ถั่วแปบ ชายา เชียงดา พริก คื่นฉ่าย ต้นหอม ฝักแม้ว จิงจูฉ่าย ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง แตงกวา  
ไม้ยืนต้น ได้แก่ มะม่วง  มะขาม พืชเหล่านี้ปลูกครั้งเดียวแต่ได้ผลผลิตช่วงฤดูร้อน ดอกจี่กุ๊ก ก็เช่นเดียวกับ
ไม้ยืนต้นที่ปลูกครั้งเดียวแต่ผลผลิตออกช่วงฤดูร้อน  

ส่วนพืชที่ปลูกในช่วงฤดูฝน นับตั้งแต่ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนตุลาคม  สภาพ
อากาศในช่วงนี้อากาศค่อนข้างชื้น บางช่วงพืชอาจได้รับน้ าในปริมาณที่มากเกินไปท าให้เกิดโรคเน่ า เช่น 
รากเน่า ใบเน่า และวัชพืชก็เติบโตได้ดีอีกด้วย พืชผักได้แก่ ผักกาด ผักชี ถั่วแปบ ชายา เชียงดา พริก คื่น
ฉ่าย ต้นหอม ฝักแม้ว จิงจูฉ่าย ถั่วฝักยาว ถั่วพู ผักบุ้ง แตงกวา ผักอีหลืน ผักคราดหัวแหวน กระเจี๊ยบ
เขียว กระเจี๊ยบแดง  แมงลัก บวบ เผือก มัน ข้าว(ข้าวนาปี)  พืชล้มลุกได้แก่ ฟักทอง ข้าวโพด  ฝักเขียว  
สับปะรด  ถั่วเหลือง ไม้เลื้อยได้แก่ แก้วมังกร  ไม้ยืนต้นได้แก่ มะเฟือง ชมพู่ ฝรั่ง  มะยม  ขนุน และ
ทับทิม  

ส่วนพืชที่ออกช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่ปลายตุลาคมถึงต้นกุมภาพันธ์ พืชผักได้แก่  ผักกาด ผักชี ถั่ว
แปบ ชายา เชียงดา พริก คื่นฉ่าย ต้นหอม ฝักแม้ว จิงจูฉ่าย ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง แตงกวา ผักสลัด คะน้า 
ฮ่องเต้ และบวบหอม ผักอีหลืน ผักคราดหัวแหวน กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบเขียว หอมชู เผือก ถั่วแปบ มัน 
พริก ข้าวโพด ข้าว แมงลัก ผักกาดดอย ผักกาดส้ม และฝักแม้ว  

พืชที่ปลูกจะมีทั้งพืชพ้ืนบ้านหรือพืชท้องถิ่น เช่น ผักอีหลืน ผักคราดหัวแหวน กระเจี๊ยบแดง 
กระเจี๊ยบเขียว หอมชู เผือก ถั่วแปบ มัน พริก ข้าวโพด ข้าว แมงลัก ผักกาดดอย ผักกาดส้ม ฝักแม้ว  
ถั่วฝักยาว ส่วนพืชน าเข้าได้แก่ ผักกาดกวางตุ้ง ฮ่องเต้ ผักบุ้ง  ถั่วฝักยาว คื่นฉ่าย ผักชี ผักสลัด ฟักทอง จิง
จูฉ่าย ถั่วฝักยาว แตงกวา บวบ ถั่วพู เชียงดา ต้นหอม  เมล็ดพันธุ์พ้ืนบ้านที่ใช้ปลูกส่วนใหญ่จะเก็บเมล็ด
พันธุ์เองอีกส่วนได้มาจากการแบ่งปันของคนในชุมชนและนอกชุมชน ส่วนพืชน าเข้าจะซื้อเมล็ดพันธุ์จาก
ร้านค้าและได้รับแจกจากหน่วยงาน 

ต้นทุนการผลิตเกษตรทางเลือกนั้นเน้นการใช้แรงงานจากสมาชิกในครัวเรือน ส่วนเมล็ดพันธุ์มีทั้ง
จัดเก็บเองจากการแลกเปลี่ยนและซื้อจากร้านค้า ส่วนปุ๋ยจะใช้ปุ๋ยคอกบ้านตัวเองและจากการแบ่งปัน  
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ปุ๋ยหมักน้ าชีวภาพจะท าขึ้นเอง รายได้จากการท าเกษตรทางเลือกส่วนใหญ่จะเน้นบริโภคในครัวเรือนเป็น
หลักเหลือจากการบริโภคถึงค่อยจ าหน่ายเลยท าให้ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนมากว่าสร้างรายได้ที่เป็นตัว
เงิน พ้ืนที่ท าการเกษตรทางเลือกนั้นจะใช้พ้ืนที่หลังบ้านของตัวเองเป็นส่วนใหญ่หากท าเป็นแปลงใหญ่จะ
ใช้พ้ืนที่นาหลังฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวและพ้ืนที่หัวไร่ปลายนา ผลผลิตที่ได้จะเพียงพอส าหรับไว้บริโภคใน
ครัวเรือนหากเหลือจากการบริโภคจะจ าหน่ายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง 

ผลกระทบที่เกิดจากการท าเกษตรทางเลือก ด้านสุขภาพไม่ค่อยได้รับจาการท าเกษตรเนื่องจาก
ไม่ได้หักโหมในการท างานเพราะงานที่ท าจะท าแบบค่อยเป็นค่อยไปและปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตรจะผลิตเอง
โดยใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ในชุมชนแล้วน ามาหมักจึงไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกาย ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากพืชที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นพืชท้องถิ่นและปลูกตามฤดูกาลจึงท าให้พืชผักมีภูมิต้านทาน
ต่อโรคและแมลงเลยไม่ต้องใช้สารเคมีในการก าจัดในการท าปุ๋ยวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการเกษตรส่วนใหญ่จะ
ใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ในชุมชนเช่นมูลสัตว์ต่างๆ ใบไม้ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
สิ่งมีชีวิต 

จะพบว่าการท าเกษตรทางเลือกจะเป็นวิถีที่เรียบง่าย เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทอดจากรุ่นสู่
รุ่น โดยอาศัยประสบการณ์ และการลงมือปฏิบัติ เป็นการท าเกษตรโดยการพ่ึงพาตนเองเป็นหลักทั้งด้าน
แรงงานต้นทุน และสมาชิกทุกคนในครัวเรือนจะมีส่วนร่วมเป็นการใช้เวลาว่างร่วมกันของคนในครอบครัว
ในการดูแลรักษาและที่ส าคัญการท าเกษตรทางเลือกนั้นมีผลผลิตที่หลากหลายและต่อเนื่องตลอดทั้งปี มี
ทั้งพืชผัก ผลไม้ และพืชสมุนไพร  ท าให้เกษตรกรลดต้นทุนในการผลิต ลดรายจ่ายในครัวเรือน อีกทั้งยังได้
บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ได้สร้างพ้ืนที่สีเขียวบริเวณบ้านและไร่นา รวมถึงได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน
ชุมชน เช่น การแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ และผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ยังเป็นการน าวัสดุทางธรรมชาติ
ที่เหลือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เช่น  น าเศษอาหารในครัวเรือนมาท าเป็นปุ๋ยหมักน้ าชีวภาพ น ามูลสัตว์ 
เช่น  ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้ควาย น ามาหมักเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ ใบไม้ ฟางข้าว วัชพืชมาหมักแทนการเผาเป็น
การลดหมอกควันที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศที่มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ตลอดถึงการน า
ภาชนะท่ีช ารุดหรือไม่สามารถได้แล้วน ามารีไซเคิล น ากลับมาใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น กระถางผักจากยาง
รถ ถังน้ าที่ช ารุด กระเบื้องเก่าน ามาปลูกผัก สามารถท าเป็นเกษตรแบบแนวตั้ง ส าหรับคนที่มีพ้ืนทีในการ
ท าเกษตรจ ากัด และท าให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบในบริเวณบ้านเรือน  

ในอดีตคนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพท าเกษตร คือการท าไร่หมุนเวียน ซึ่งเป็นเกษตรผสมผสาน มี
พืชพรรณที่หลากหลายส่วนมากจะเป็นพันธุ์พ้ืนบ้านที่คนในชุมชนจะเก็บกันเอง เพ่ือเป็นพันธุ์ที่จะใช้ปลูก
ในคราวต่อไป เมล็ดพันธ์ที่เก็บจะสมบูรณ์เวลาปลูกจะมีภูมิต้านทานที่ดี ไม่มีโรคแมลงมารบกวน และผู้คน
จะไม่ใช้สารเคมีในการปลูกและที่ส าคัญจะปลูกและกินผักตามฤดูกาลเป็นการท าเกษตรแบบพ่ึงพาอาศัย
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กันในไร่จะมีพืชที่หลากหลาย นอกจากพืชผักในไร่ คนในชุมชนจะเก็บของป่าซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติ มาก ท าให้ชาวบ้านมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์และปลอดภัยส่งผลให้คนในสมัยก่อนมี
สุขภาพที่แข็งแรง เห็นได้จาก คนในชุมชน ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ผู้สูงอายุถึงแม้อายุมากแล้วจะยังแข็งแรง ไป
ไหนมาไหนได้อย่างคล่องแคล่ว  นอกจากสุขภาพที่แข็งแรงจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้ว 
ป่าในชุมชนก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากชาวบ้านไม่นิยมตัดไม้ท าลายป่า จะตัดไม้แค่พอใช้สอยเท่าที่
จ าเป็นเท่านั้น เช่นการสร้างบ้าน บางครัวเรือนจะใช้ไม้ไผ่มาสร้าง อีกทั้งยังมีความเชื่อเกี่ยวกับผีบ้านผี
เรือน เจ้าป่าเจ้าเขา เป็นการใช้ชีวิตแบบคนอาศัยป่า  ป่าดูแลคน นอกจากป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้ว
ชาวบ้านยังมีน้ าใช้ตลอดทั้งปีอย่างเพียงพอ เพราะสมัยก่อนจะไม่มีการท าเกษตรเชิงเดี่ยว ไม่มีการปลูกพืช
นอกฤดู จะเห็นได้ว่าการใช้ชีวิตในสมัยก่อนจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและ ไม่ว่าจะเป็นคน
กันคนหรือคนกับป่า  ซึ่งจะต่างจากปัจจุบัน เป็นยุคที่เน้นเศรษฐกิจ มีการแข่งขันที่สูงขึ้น ผู้คนมีความ
ต้องการมากขึ้นท าให้ต้องท าทุกวิธีทางเพ่ือให้ได้มาสิ่งที่ต้องการอีกทั้งมีเทคโนโลยีเข้ามาการรับรู้ข่าวสาร
ง่ายขึ้น คนในชุมชนเริ่มออกจากหมู่บ้านมากข้ึนไม่ว่าจะออกไปศึกษาเล่าเรียน ออกไปท างาน ท าให้รับเอา
วัฒนธรรมจากข้างนอกเข้ามา เมื่อคนในชุมชนรู้จักโลกภายนอกมากขึ้นความอยากได้อยากมีก็มีมากขึ้น 
ท าให้ชาวบ้านเริ่มท างานที่ท าให้ตัวเองมีรายได้มากขึ้น นั่นคือการท าเกษตรเชิงเดี่ยว และเพ่ิมมากขึ้น
เรื่อยๆจากหนึ่งครอบครัวก็เพ่ิมจ านวนมากขึ้น ณ ปัจจุบันคนที่ท าเกษตรเชิงเดี่ยวนั้นมีราวร้อยละ 80 จาก
จ านวนครัวเรือนทั้งหมดในชุมชน 

เนื่องจากในปัจจุบันการท าเกษตรแบบเชิงเดี่ยวเพ่ิมมากขึ้น ท าให้การท าเกษตรแบบผสมผสานก็
ลดน้อยลง ปัจจัยหลักมาจากการท าเกษตรแบบเชิงเดี่ยวให้ผลตอบแทนที่มากกว่า การดูแลง่ายกว่า เพราะ
เป็นการปลูกพืชชนิดเดียว ซึ่งต่างจากการปลูกพืชแบบผสมผสานที่ต้องดูแลหลายขั้นตอนตั้งแต่การเตรียม
ดิน การปลูก การดูแล ตลอดถึงการเก็บเมล็ดพันธ์เพ่ือใช้ในครั้งต่อไปเป็นการยุ่งยากส าหรับเกษตรกร อีก
ทั้งยังให้ผลผลิตที่น้อยเลยท าให้คนในชุมชนหันไปสนใจท าเกษตรแบบเชิงเดี่ยวส่งผลให้พันธุ์พืชบางชนิด
โดยเฉพาะพันธ์พืชพ้ืนบ้านลดลงและหายไปจากในชุมชน เช่น มันนิ่ว ผักอีหลืน มันเทศ เผือกหวาน มัน
มือเสือ ฟักทองพ้ืนบ้าน หอมชู มะเขือขม ข้าวโพดดอย ถั่วเหลือง ถั่วฝักยาวพ้ืนบ้าน มะระขี้นก ส่วนพันธุ์
พืชที่หายไปแล้วนั้นคือ พันธุ์ข้าวเกราะกระ   

จากเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท าให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชนเกิดความคิดที่อยากจะกลับ
บ้านเพ่ือกลับมาดูแลบ้านเกิด มาฟ้ืนฟูวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีดั้งเดิมที่ดีงาม เริ่มจากการกลับมาท า
เกษตรเพราะเป็นอาชีพหลักที่คนในชุมชนท า การกลับมาท าเกษตรทางเลือกมีเป้าหมายหลักคือ การสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร การน าวิถีที่เรียบง่ายกลับมา เป็นการสร้างแหล่งอาหารที่ดีไว้บริโภคแล้วยัง
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน และท่ีส าคัญไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
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3. แนวทางการพัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรม เพื่อสร้างความม่ันคงทางอาหารองค์ความรู้และ      
ภูมิปัญญาด้านการเกษตรกรรมของชุมชน 
 3.1 องค์ความรู้ด้านการเพาะปลูกในชุมชน 

 การเลือกพ้ืนที่เพาะปลูกที่เหมาะสม และการเตรียมพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูกนั้น จะมีการเลือก
พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมหรือพ้ืนที่ที่มีความสมบูรณ์ของดินเหมาะส าหรับการเพาะปลูกพืชผักได้แก่พ้ืนที่ที่
ผ่านการพักดินให้มีการฟ้ืนความอุดมสมบูรณ์ของดินกลับคืนมาโดยพักการใช้พ้ืนที่ปล่อยให้มีเจริญเติบโต
ของไม้ป่าเป็นระยะเวลา 4-7 ปี ส่วนพื้นที่เพาะปลูกขนาดเล็กจะมีการเลือกพ้ืนที่ที่เป็นจอมปลวกที่เป็นดิน
เหนียว 

 การเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูก มีการลงมือเตรียมพ้ืนที่ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์โดยการถางต้นไม้
และวัชพืชออกปล่อยให้แห้งแล้วท าการเผาเป็นการท าให้พ้ืนที่โล่งง่ายต่อการเพาะปลูกและยังเป็นการใช้
ความร้อนจากการเผาในการเผาก าจัดเมล็ดวัชพืช การเผาฆ่าเชื้อโรคในดิน การปรับสภาพความเป็นกรด
ในดิน เพื่อรอการเพาะปลูกในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม  
 จากกระบวนการในการเลือกพ้ืนที่และเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกเป็นวิธีการปรับปรุงบ ารุงดินโดยมี
การเข้าไปจัดการไม่มากปล่อยให้ธรรมชาติฟ้ืนตัวเกิดการย่อยสลายเองเมื่อถึงจุดที่มีความเหมาะสมในการ
เพาะปลูกจึงมีการเวียนกลับมาใช้พื้นที่อีกรอบโดยการถางและเผา 
 3.2 การวางแผนเพาะปลูก  
 มีการวางแผนเพาะปลูกตามความเหมาะสมของฤดูกาลคือเพาะปลูกในฤดูฝนเป็นหลักซึ่งส่งผลให้
การเพาะปลูกได้ผลผลิตที่ดีมีโรคและแมลงน้อยแต่จะมีการเลือกชนิดพืชที่หลากหลายที่ให้ผลผลิตทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวเพื่อให้มีพืชผักไว้บริโภคท้ังปีแม้จะเพาะปลูกเพียงแปลงเดียวฤดูเดียว 

3.3 การปลูกและการดูแล การคลุกเมล็ดรวมกันเพ่ือประหยัดเวลาในการปลูก การป้องกันและ
ก าจัดวัชพืช การป้องกันและจัดการโรคและแมลง  
 การเพาะปลูกในระบบไร่หมุนเวียนจะอาศัยน้ าฝนเป็นหลักดังนั้นเพ่ือให้พืชผักโตเร็วและงอก
ก่อนวัชพืชจึงมีการหยอดเมล็ดในหลุมปลูกแทนการเพาะกล้าแล้วปลูกและหากรอให้ฝนตกก่อนแล้วค่อย
หยอดเมล็ดพืชผักจะส่งผลให้วัชพืชงอกก่อนต้องมีการก าจัดวัชพืชดังนั้นการหยอดเมล็ดพืชผักก่อนที่จะถึง
ฤดูฝน ในการหยอดเมล็ดข้าวและเมล็ดพืชผักจะท าการน าเมล็ดมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วน าไปหยอดหลุม
ปลูกดังนั้นหลุมปลูกหนึ่งหลุมอาจมีพืชผักหลายชนิดงอกรวมกันส่งผลให้แปลงปลูกมีความหลากของชนิด
พืช 
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 การก าจัดวัชพืชในแปลงปลูกจะใช้วิธีการตัดและถางแล้วกองไว้จนเกิดการย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย
ให้แก่พืชผักที่เพาะปลูกอีกทั้งยังมีการปลูกพืชตระกูลถั่ว แตง ที่มีเถาเลื้อยคลุมดินที่เป็นการช่วยควบคุม
วัชพืชอีกด้วย 
 การป้องกันและควบคุมโรคแมลงเริ่มต้นตั้งแต่การใช้ไฟเผาเตรียมแปลงเพาะปลูกที่ยังเป็นการเผา
ฆ่าเชื้อโรคในดินในช่วงที่พืชผักเจริญเติบโตที่มีความหลากหลายของพืชหลากหลายชนิดซึ่งบางชนิดมี
คุณสมบัติด้านการไล่แมลงจึงเป็นการป้องกันแมลงให้แก่พืชชนิดอื่นในแปลง 

3.4 โครงการสวนหลังบ้าน เป็นอีกแนวทางหนึ่งการพัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรมของคนใน
ชุมชน เพ่ือให้เกิดการเพาะปลูกพืชผักต่างๆไว้บริโภค สวนหลังบ้านเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ศึกษาวิจัย ซึ่งได้ค้นพบว่า ปัจจุบันนั้นคนในชุมชนหันไปปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้ได้รายได้มา
เลี้ยงครอบครัว ท าให้ไม่ค่อยมีการปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือน ส่วนใหญ่จะน าเงินที่ได้จากการขายพืช
เชิงเดี่ยวไปซื้อพืชผักหรือเนื้อสัตว์มาบริโภค ซึ่งพืชผักส่วนใหญ่นั้นก็สามารถปลูกเองได้  

ด้วยเหตุนี้ทางทีมวิจัยก็ได้ให้กลุ่มเกษตรกรทั้งเคมี และเกษตรกรทางเลือกนั้นได้มีกิจกรรมเพ่ิมขึ้น
ในการใช้ชีวิตประจ าวัน คือ โครงการสวนหลังบ้าน เพื่อให้ทั้ง 2 กลุ่มได้มีพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือน เป็น
การลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรบางคนที่น าพืชผักที่เหลือกินมาขายใน
ชุมชน พืชผักที่ปลูกและบริโภคนั้นก็สะอาด ปลอดภัย ไร้สารเคมี ท าให้คนปลูกและคนบริโภคนั้นมีความ
มั่นใจเพ่ิมมากข้ึน  

“พอได้เห็นจ านวนเงินของรายรับ-รายจ่ายเกี่ยวกับครัวเรือนของตนเองก็ตกใจ เพราะมันเป็น
จ านวนเงินที่มาก ซึ่งไม่คิดว่าจะมากขนาดนี้ คิดว่าต้องปลูกพืชผักสวนหลังบ้านเพ่ือลดรายจ่าย”ค าพูดของ 
นายจอซอ พงษ์เกษมศาสานต์ (กลุ่มเกษตรกรเคมี) 

“ได้ปลูกพืชผักสวนหลังบ้านเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและยังได้กินผักที่ปลอดสารพิษ ได้
แบ่งปันให้คนอ่ืน”ค าพูดของ นายสมศักดิ์ พงษ์เกษมศานต์ (ผู้น าชุมชน) 

“ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการสวนหลังบ้านก็ปลูกผักไว้บริโภคเอง และไม่ค่อยได้ซื้อ ซึ่งเมื่อก่อนจะซื้อ
พริกอยู่ประจ า แต่ตอนนี้ไม่ได้ซื้อเลย เพราะปลูกเอง ยังแบ่งให้ญาติพ่ีน้องได้กิน”ค าพูดของ นางสาวสุธิตา 
เนภู (กลุ่มเกษตรเคมี) 
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รูปภาพที่ 4 แผนผังแปลงสวนหลังบ้าน ของนายองอาจ มิเง 

รูปภาพที่ 5 แผนผังแปลงสวนหลังบ้าน ของนายจอซอ พงษ์เกษมศานต์ 
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จากรูปภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5 แสดงให้เห็นว่าเกษตรมีการปลูกผักสวนหลังบ้านเพ่ือเน้นการ
บริโภคในครัวและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จากภาพจะเห็นว่ามีความหลากหลายของพืชผักที่ปลูกไว้ ซึ่งมี
ทั้งพืชระยะสั้น ระยะกลาง และพืชระยะยาว การปลูกผักสวนหลังบ้านของเกษตรกรขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ในการ
ปลูกและฐานความคิดของเกษตรกรเองว่ามีองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาในการเพาะปลูกมากน้อยเพียงใด 

จากสถาณการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 นั้นซึ่งเป็นโรคระบาดที่
ค่อนข้างส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก ท าให้รัฐบาลต้องออกมาตรการในการเฝ้าระวังและ
ติดตามโรคระบาดโควิด-19 นั้นอย่างใกล้ชิด ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการด ารงชีพของคนใน
ประเทศเป็นอย่างมาก ท าให้มีการปิดตัวลงของบริษัทต่างๆ มีการเลิกจ้างงานท าให้มีคนตกงาน ไม่มีรายได้
ซึ่งล้วนแล้วส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของคนในประเทศไทย ท าให้บางที่ขาดแคลนอาหาร และมีการ
กักตุนอาหารไว้บริโภค การเข้าถึงอาหารส าหรับคนบางกลุ่มนั้นยาก พืชผักมีราคาแพงและบางทีก็ขาด
ตลาด ทั้งนี้ส าหรับบ้านยางเปานั้นไม่มีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงอาหาร หรือการขาดแคลนอาหาร
จ าพวกของพืชผัก ซึ่งโรคระบาดโควิด-19 นั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงอาหารแต่อย่างใด แต่ในทาง
กลับกันชุมชนมีอาหารที่บริโภคเพียงพอและยังมีการแบ่งปันกันในชุมชน ขณะเดียวกันจากการวิจัยที่ได้
ร่วมกับชุมชนยิ่งท าให้ชุมชนเกิดความตระหนักในการสร้างความมั่นคงทางอาหารมากขึ้นในสถานการณ์
โรคระบายโควิค-19 ที่เริ่มเห็นกลุ่มชุมชนที่ได้เข้าร่วมกับงานวิจัยก็ดี และเพ่ือนบ้านที่เห็นการด าเนินงาน
ของทีมวิจัยในการพัฒนารูปแบบแปลงการผลิตสินค้าเกษตรกรรมแบบอินทรีย์และแบบปลอดภัยเพ่ือไว้
บริโภคในครัวเรือน ที่ส าคัญพืชผักที่ปลูกเริ่มสามารถน าไปจ าหน่ายในตลาดและโรงพยาบาลที่มีผู้สนใจ
ต้องการผักปลอดภัยไว้บริโภค ท าให้เกษตรกรที่เข้าร่วมเริ่มเห็นช่องทางการสร้างรายได้ต่อไปที่ทางกลุ่มจะ
ท าข้อมูลการวิจัยไปสู่การปฏิบัติจริงต่อการสร้างอาชีพจากการพัฒนาระบบแปลงเกษตรกรรมดังกล่าวนี้
ต่อไป     
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วัตถุประสงค์ข้อที ่2 เสริมสร้างศักยภาพคนรุ่นใหม่และเกษตรกรในชุมชน ในการเป็นเกษตรต้นแบบท่ี
สามารถท้าการผลิตเกษตรกรรมเพื่อสร้างความม่ันคงทางอาหารและการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 
1. ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรรม  
 1.1 ข้อมูลเกษตรกรรายบุคคลที่ท าเกษตรทางเลือก 

1) ชื่อ – สกุล   นายองอาจ    มิเง  
ที่อยู่  บ้านเลขท่ี   271   หมู่ที ่ 2   ต าบลอมก๋อย   อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว   5  คน   ดังนี้ 

           1. นายองอาจ   มิเง     อายุ 30 ปี 
            2. นางสาวบุษยมาศ พงศ์เกษมศานต์ อายุ 27 ปี 
            3. เด็กหญิงชนินพร พงศ์เกษมศานต์  อายุ 1 ปี 
  การศึกษา   ปริญญาตรี 

 ประวัติการท าเกษตร  5  ปี   
 

 2) ชื่อ – สกุล   นายสุพจน์   วงศ์โสตถิไกร   
  ที่อยู่  บ้านเลขท่ี   186 หมู่ที่  14   ต าบลอมก๋อย   อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 
  จ านวนสมาชิกในครอบครัว   5  คน   ดังนี้ 
           1. นายนิพนธ์    มิเง     อายุ 58 ปี 
            2. นางวันดี   มิเง       อายุ 56 ปี 
            3. นายสุพจน์   วงศ์โสตถิไกร   อายุ 37 ปี 
            4. นางวราภรณ์   วงศ์โสตถิไกร     อายุ 36 ปี 
            5. เด็กหญิงณัฐรินธร   วงศ์โสตถิไกร  อายุ 6 ปี 

การศึกษา   ปริญญาตรี 
ประวัติการท าเกษตร  7  ปี   

 
3) ชื่อ – สกุล   นางสาวณัฐตินันท์   ร าไพบรรพต 

  ที่อยู่  บ้านเลขท่ี  189  หมู่ที่  2   ต าบลอมก๋อย   อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 
  จ านวนสมาชิกในครอบครัว  3 คน   ดังนี้ 
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          1. นายหน่อ   ร าไพบรรพต    อายุ 65 ปี 
                2. นางมืออยู่   ร าไพบรรพต      อายุ 55 ปี 
               3. นางสาวณัฐตินันท์   ร าไพบรรพต  อายุ 30 ปี        

  การศึกษา    ปริญญาตรี 
  ประวัติการท าเกษตร 5  ปี 
 
 4) ชื่อ – สกุล   นางค าบาล   พงศ์เกษมศานต์ 
  ที่อยู่  บ้านเลขท่ี  213/1 หมู่ที ่ 2   ต าบลอมก๋อย   อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่   
 จ านวนสมาชิกในครอบครัว   5 คน   ดังนี้ 
            1. นางค าบาล    พงศ์เกษมศานต์   อายุ 45 ปี 
            2. นายภานุพงศ์   พงศ์เกษมศานต์  อายุ 25 ปี 
            3. นายคงกระพันธ์ พงศ์เกษมศานต์  อายุ 23 ปี 
            4. เด็กชายสุกฤษดิ์ พงศ์เกษมศานต์  อายุ 10 ปี 
 การศึกษา   ประถมศึกษา 
  ประวัติการท าเกษตร  30  ปี 
 
 5) ชื่อ – สกุล   นางสาวจุฑามาศ พงศ์พิทยาภรณ์ 
  ที่อยู่  บ้านเลขท่ี  211 หมู่ที ่ 2   ต าบลอมก๋อย   อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 จ านวนสมาชิกในครอบครัว ครอบครัว 4 คน   ดังนี้ 
            1. นายวันควา  พงศ์พิทยาภรณ์    อายุ 70 ปี 
            2. นาง แดง พงศ์พิทยาภรณ์   อายุ 56 ปี 
            3. นางสาวจุฑามาศ พงศ์พิทยาภรณ์  อายุ 32 ปี 
            4. เด็กชาย นทีธัชช์ ชื่นสุขเลศิทวีกุล   อายุ 1 ปี 
 การศึกษา   ปริญญาตรี 

 ประวัติการท าเกษตร 5  ปี 
 
 6) ชื่อ – สกุล   นายณรงค์   ปานดุษฎี 
  ที่อยู่  บ้านเลขท่ี  32   หมู่ 2  ต าบลอมก๋อย   อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 
  จ านวนสมาชิกในครอบครัว       6  คน   ดังนี้ 
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           1. นายเมแคว   ปานดุษฎี    อายุ 38 ปี  
          2. นางแคเกิด   มิตรสาธิต    อายุ 40 ปี 
           3. นายณรงค์   ปานดุษฎี    อายุ 20 ปี 
           4. นางสาวเดือนเพ็ญ   ปานดุษฎี   อายุ 17 ปี 
           5. เด็กชายธนกร   มิตรสาธิต     อายุ 13 ปี 
           6. เด็กหญิงณัฐนรี   ปานดุษฎี      อายุ 3 ปี 
  การศึกษา   ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ประวัติการท าเกษตร 4  ปี 
 
 7) ชื่อ – สกุล   นางนันทนา   รีเสอร์ 

 ที่อยู่  บ้านเลขท่ี   38  หมู่ 14  ต าบลอมก๋อย  อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 จ านวนสมาชิกในครอบครัว   5  คน   ดังนี้ 
        1.  นายก าธร    รีเสอร์     อายุ 56 ปี 
        2. นางนันทนา  รีเสอร์     อายุ 45 ปี 
        3. นางสาวฐิติมา  รีเสอร์    อายุ 28 ปี   
        4. นางสาวรื่นฤดี  รีเสอร์    อายุ 21 ปี 
        5. เด็กชายอนุวัฒน์   รีเสอร์    อายุ 11 ปี 
 การศึกษา   ประถมศึกษา 
 ประวัติการท าเกษตร  28  ปี  
 
 8) ชื่อ – สกุล   นายเปะฟู   วงศ์โสตถิไกร 
 ที่อยู่  บ้านเลขท่ี 84   หมู่ที่  14   ต าบลอมก๋อย  อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 จ านวนสมาชิกในครอบครัว     3   คน   ดังนี้ 
           1. นายเปะฟู   วงศ์โสตถิไกร      อายุ 68 ปี 
            2. นางจั๋นติ๊บ   วงศ์โสตถิไกร     อายุ 60 ปี 
            3. นางสาวสุดา   วงศ์โสตถิไกร    อายุ 32 ปี 
 การศึกษา     ไม่ได้รับการศึกษา 
 ประวัติการท าเกษตร 50  ปี 
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 9) ชื่อ – สกุล   นายเรวัต วนานิมิต 
  ที่อยู่  บ้านเลขท่ี 120 หมู่ 2  ต าบลอมก๋อย   อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 
  จ านวนสมาชิกในครอบครัว  2  คน   ดังนี้ 
            1. นายทา   วนานิมิต    อายุ 79 ปี 
           2. นายเรวัต  วนานิมิต      อายุ 27 ปี  
 การศึกษา   ปริญญาตรี 
 ประวัติการท าเกษตร  3 ปี 
 
 10) ชื่อ – สกุล   นายสถาพร โพเง่ 

 ที่อยู่  บ้านเลขท่ี  132 หมู่ 2  ต าบล  อมก๋อย   อ าเภอ อมก๋อย  จังหวัด  เชียงใหม่ 
  จ านวนสมาชิกในครอบครัว  3 คน   ดังนี้ 
           1. นายสถาพร โพเง่    อายุ 57 ปี 
            2. นาง มือโหง่ โพงเง่  อายุ 57 ปี 
            3. นายนรินทร์ โพเง่  อายุ 28 ปี 

 การศึกษา   ประถมศึกษาปีที่ 6 
 ประวัติการท าเกษตร 30 ปี 

 
  จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน ของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่ท าเกษตร
ทางเลือก พบว่า ใน 10  ครัวเรือน มีสมาชิกโดยรวมทั้งหมด 39 คน เป็นผู้ชาย  20 คน และผู้หญิง 19 คน 
ซึ่งอยูในวัยท างาน (เกษตรกรรม) 23 คน (ร้อยละ 59) วัยเรียน 9 คน (ร้อยละ 23.1) รับจ้าง 3 คน (ร้อย
ละ 7.7) ผู้สูงอายุ 2 คน (ร้อยละ 5.1) และรับราชการ 2 คน (ร้อยละ 5.1) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลเกษตรกรรายบุคคลที่ท าเกษตรทางเลือก 
 

ชื่อเกษตรกร 
สมาชิกทั งหมด 

วัยท้างาน 
(เกษตร) 

วัย
เรียน 

รับจ้าง 
ผู้สูง 
อาย ุ

รับ 
ราชการ รวม ชาย หญิง 

1. สุพจน์ วงศ์โสตถิไกร 5 2 3 4 1 - - - 
2. เปะฟู วงศ์โสตถิไกร 3 1 2 2 - - 1 - 
3. จุฑามาศ พงศ์พิทยาภรณ์ 4 2 2 2 1 - - 1 
4. ณัฐตินันท์ ร าไพบรรพต 4 2 2 3 1 - - - 
5. ค าบาล พงศ์พิทยาภรณ์ 4 3 1 1 3 - - - 
6. สถาพร โพเง่ 3 2 1 1 - 1 - 1 
7. เรวัตร วนานิมิต  2 2 - - - 1 1 - 
8. นันทนา รีเสอร์ 5 2 3 3 1 1 - - 
9. องอาจ มิเง 3 1 2 2 1 - - - 
10. ณรงค์ ปานดุษฎี 6 3 3 5 1 - - - 

รวม 39 20 19 23 9 3 2 2 
ค่าเฉลี่ย  51.3 48.7 59 23.1 7.7 5.1 5.1 

 
 1.2 ข้อมูลเกษตรกรรายบุคคลที่ท าเกษตรเชิงเดี่ยว (พืชเศรษฐกิจ) 
 1) ชื่อ – สกุล   นางสาวสุธิตา เนภู 
 ที่อยู่  บ้านเลขท่ี   หมู่ที ่ 14   ต าบลอมก๋อย   อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 จ านวนสมาชิกในครอบครัว  4 คน   ดังนี้ 
            1. นายชาตรี ร าไพธารา     อายุ 29 ปี 
            2. นางสาวสุธิตา เนภู     อายุ 28 ปี 
            3. เด็กชายยศพล ร าไพธารา     อายุ 8 ปี 
            4. เด็กหญิงกัญญาวีย์  ร าไพธารา   อายุ 5 ปี 
 การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
 ประวัติการท าเกษตร 8 ปี 
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 2) ชื่อ – สกุล   นายพะแด วงศ์เศวตศิลา 
 ที่อยู่  บ้านเลขท่ี  34 หมู่ที่  14   ต าบลอมก๋อย   อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 จ านวนสมาชิกในครอบครัว   6  คน   ดังนี้ 
           1. นายพะแด วงศ์เศวตศิลาอายุ    อายุ 53 ปี 
           2. นางจรรยา   วงศ์เศวตศิลา      อายุ 34 ปี 
           3. นางสาวมินตรา   วงศ์เศวตศิลา    อายุ 20 ปี 
           4. นางสาวอารีรัตน์  วงศ์เศวตศิลา     อายุ 18 ปี 
           5. เด็กชายสาริน   วงศ์เศวตศิลา     อายุ 14 ปี 
           6. เด็กหญิงธิติรัตน์   วงศ์เศวตศิลา     อายุ 4 ปี 
 การศึกษา    ไม่ได้ศึกษา 
 ประวัติการท าเกษตร 33 ปี 
 
 3. ชื่อ – สกุล   นายจอซอ   พงศ์เกษมศานต์ 
 ที่อยู่   บ้านเลขที่ 802 หมู่ 2  ต าบลอมก๋อย   อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 จ านวนสมาชิกในครอบครัว  5  คน   ดังนี้ 
           1. นายจอซอ พงศ์เกษมศานต์  อายุ 48 ปี 
            2. นางอุทุมพร พงศ์เกษมศานต์    อายุ 48 ปี 
            3. นางสาวสไบทิพย์ พงศ์เกษมศานต์  อายุ 22 ปี 
            4. เด็กชายจตุพงษ์   พงศ์เกษมศานต์   อายุ 13 ปี 
            5. นางจั๋น   พงศ์เกษมศานต์    อายุ 68 ปี 
 การศึกษา  ไม่ได้รับการศึกษา 
  ประวัติการท าเกษตร  25  ปี 
 
 4) ชื่อ – สกุล   นางแคเกิด   มิตรสาธิต   
  ที่อยู่  บ้านเลขท่ี  32   หมู่ 2  ต าบลอมก๋อย   อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 จ านวนสมาชิกในครอบครัว    6  คน   ดังนี้ 
           1. นายเมแคว  ปานดุษฎี     อายุ 38 ปี  
           2. นางแคเกิด  มิตรสาธิต     อายุ 40 ปี 
           3. นายณรงค์  ปานดุษฎี     อายุ 20 ปี 
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           4. นางสาวเดือนเพ็ญ   ปานดุษฎี    อายุ 17 ปี 
            5. เด็กชายธนกร  มิตรสาธิต       อายุ 13 ปี 
            6. เด็กหญิงณัฐนรี  ปานดุษฎี       อายุ 3 ปี 
 การศึกษา  ประถมศึกษา (ป.4) 
 ประวัติการท าเกษตร 25  ปี 
 
 5) ชื่อ – สกุล   นางสาวพิรากัง    ถนอมคีรี 
 ที่อยู่  บ้านเลขท่ี  162  หมู่ที่  14   ต าบลอมก๋อย   อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 
  จ านวนสมาชิกในครอบครัว       5   คน   ดังนี้ 
           1. นายกันติ๊บ   มานะสกุลพงษ์    อายุ 44 ปี 
            2. นางสาวพิรากัง   ถนอมคีรี      อายุ 36 ปี 
            3. นายรัตพล   ถนอมคีรี      อายุ 15 ปี 
            4. เด็กชายธรเมธ   ถนอมคีรี     อายุ 11 ปี 
            5. เด็กชายพสุธา   ถนอมคีรี      อายุ 6 ปี 
  การศึกษา ม.3 
  ประวัติการท าเกษตร 15 ปี 
 
 6) ชื่อ – สกุล    นางสาวศศิธร   ถนอมคีรี 
 ที่อยู่  บ้านเลขท่ี   201  หมู่ที่  14   ต าบลอมก๋อย   อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 
  จ านวนสมาชิกในครอบครัว       6  คน   ดังนี้ 
            1. นายลิซอ   ถนอมคีรี    อายุ 72 ปี 
            2. นางสอ    ถนอมคีรี    อายุ 63 ปี 
            3. นางสาวศศิธร   ถนอมคีรี   อายุ 34 ปี 
            4. นายธงชัย   วันเจริญใหม่   อายุ 28 ปี 
            5. เด็กหญิงนฤมล   ถนอมคีรี   อายุ 8 ปี 
            6. เด็กชายนฤบดินทร์   ถนอมคีรี       อายุ 4 ปี 
 การศึกษา ม.3 
 ประวัติการท าเกษตร 8 ปี 
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 7) ชื่อ – สกุล นายโป๊ะพะ   วงศ์เศวตศิลา     
  ที่อยู่  บ้านเลขท่ี   215   หมู่ที ่ 14   ต าบลอมก๋อย   อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 
  จ านวนสมาชิกในครอบครัว       6  คน   ดังนี้ 
           1. นายโป๊ะพะ   วงศ์เศวตศิลา    อายุ 68 ปี 
           2. นางธมลวรรณ   สกุลปาน    อายุ 38 ปี 
           3. นายธนกร   สกุลปาน      อายุ 38 ปี 
           4. นายธรรมรัตน์   สกุลปาน       อายุ 19 ปี 
           5. เด็กหญิงกีรติกา   สกุลปาน      อายุ 11 ปี 
           6. เด็กหญิงธัญพร    สกุลปาน      อายุ 10 ปี 

การศึกษา ไม่ได้รับการศึกษา    
ประวัติการท าเกษตร 50  ป ี

 
 8) ชื่อ – สกุล   นายอ านวย   ศรีปิยเผ่า 
  ที่อยู่  บ้านเลขท่ี  215/1   หมู่ที่  14   ต าบล  อมก๋อย   อ าเภอ อมก๋อย  จังหวัด  เชียงใหม่ 
 จ านวนสมาชิกในครอบครัว    4 คน   ดังนี้ 
           1. นายอ านวย   ศรีปิยเผ่า   อายุ 43 ปี 
            2. นางอารีย์   ศรีปิยเผ่า       อายุ 46 ปี 
            3. นายสุธิเดช   ศรีปิยเผ่า   อายุ 24 ปี 
            4. นายสุธิราช   ศรีปิยเผ่า   อายุ 18 ปี 
 การศึกษา   ไม่ได้รับการศึกษา 
 ประวัติการท าเกษตร 23 ปี 
 

 9) ชื่อ – สกุล    นางสุพอ   ไพรพนากุล 
 ที่อยู่  บ้านเลขท่ี  56  หมู่ 2  ต าบลอมก๋อย   อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 จ านวนสมาชิกในครอบครัว 5 คน   ดังนี้ 
           1. นายกระต่าย   แสนใจอิ      อายุ 40 ปี 
            2. นางสุพอ   ไพรพนากุล         อายุ 36 ปี 
            3. เด็กชายอภิวัฒน์    แสนใจอิ      อายุ 15 ปี 
            4. เด็กชายชัยพร   ไพรพนากุล      อายุ 12 ปี 
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            5. เด็กหญิงธีรพรรณ   ไพรพนากุล    อายุ 10 ปี 
 การศึกษา ไม่ได้รับการศึกษา    
 ประวัติการท าเกษตร  21   ปี 
 
 10) ชื่อ – สกุล   นางพะสุ๊   วนานิมิต 
  ที่อยู่  บ้านเลขท่ี 67  หมู่ 2  ต าบลอมก๋อย   อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 
  จ านวนสมาชิกในครอบครัว  4   คน   ดังนี้ 
            1. นายแกละ วนานิมิต   อายุ 53 ปี 
            2. นางพะสุ๊   วนานิมิต   อายุ 47 ปี 
            3. นางสาววิไลลักษณ์ วนานิมิต    อายุ 25 ปี 
            4. เด็กหญิงกนกกานต์  วนานิมิต   อายุ 5  ปี 
 การศึกษา ประถมศึกษา 
 ประวัติการท าเกษตร 21 ปี 
 
 จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน ของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่ท าเกษตรเคมี 
พบว่า ใน 10  ครัวเรือน มีสมาชิกโดยรวมทั้งหมด 51 คน เป็นผู้ชาย 26 คน และผู้หญิง 25 คน ซึ่งอยูใน
วัยท างาน (เกษตรกรรม) 31 คน (ร้อยละ 60.8) วัยเรียน 16 คน (ร้อยละ 31.4) รับจ้าง 2 คน (ร้อยละ 
3.9) ผู้สูงอายุ 1 คน (ร้อยละ 2) และรับราชการ 1 คน (ร้อยละ 2) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2 ข้อมูลเกษตรกรรายบุคคลที่ท าเกษตรเชิงเดี่ยว (พืชเศรษฐกิจ) 
 

ชื่อเกษตรกร 
สมาชกิทั งหมด วัย

ท้างาน 
(เกษตร) 

วัย
เรียน 

รับจ้าง 
ผู้สูง 
อาย ุ

รับ
ราชกา

ร 
รวม ชาย หญิง 

1. สุธิตา เนภ ู 5 3 3 2 2 - - - 
2. อ านวย ศรีปิยเผ่า 4 3 1 2 - 1 - 1 
3. ศศิธร ถนอมคีรี 6 3 3 4 2 - - - 
4. พิรากัง ถนอมคีรี 5 4 1 2 3 - - - 
5. พะสุ๊ วนานิมิต 4 1 3 3 1 - - - 
6. จอซอ พงศ์เกษมศานต์ 5 2 3 3 1 - 1 - 
7. สุพอ ไพรพนากุล 5 3 2 3 2 - - - 
8. แคเกิด ปานดุษฎี 6 3 3 5 1 - - - 
9. โป๊ะพะ วงศ์เศวตศิลา 6 3 3 3 2 1 - - 
10. พะแด วงศ์เศวตศิลา 6 2 4 4 2 - - - 

รวม 51 26 25 31 16 2 1 1 

ค่าเฉลี่ย  51 49 60.8 31.4 3.9 2 2 

 
 
 ดังนั้นจากข้อมูลทั้งสองกลุ่มตัวอย่างพบว่า สมาชิกครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่ท า
เกษตรเคมี มีจ านวนสมาชิกมากกว่ากลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่ท าเกษตรทางเลือก สมาชิกในครัวเรือนที่อยู่
ในวัยท างาน(เกษตรกรรม)  ท างานรับจ้าง เป็นผู้สูงอายุ และรับราชการ มีค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน แต่
สมาชิกท่ีอยู่ในวัยเรียนนั้นกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่ท าเกษตรเคมี มีค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มตัวอย่างเกษตรกร
ที่ท าเกษตรทางเลือก ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่ท าเกษตรเคมี มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่
มากและจ าเป็นต้องท าการเกษตรที่เน้นพืชเศรษฐกิจ ส่วนในเรื่องของการศึกษาจะพบว่าส่วนใหญ่ของกลุ่ม
เกษตรกรทางเลือกจะมีการศึกษาท่ีสูงกว่ากลุ่มที่ท าเกษตรกรเคมี 
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2. การเปรียบเทียบวิถีการผลิตเกษตรกรรมระหว่างเกษตรเคมีและเกษตรทางเลือก 
 2.1 การเปรียบเทียบด้านเป้าหมาย 

 
 รูปภาพที่ 5 ตารางเปรียบเทียบด้านเป้าหมาย 
 

  2.1.1 เป้าหมายของเกษตรกรที่ผลิตในระบบเกษตรเคมีเชิงเดี่ยว  
 นอกจากปัจจัย 4 แล้ว เงิน คือ สิ่งหนึ่งที่มีผลกระทบต่อมนุษย์เราในชีวิตประจ าวัน คือการสร้าง

ความมั่งคงให้กับตัวเองให้มีคุณภาพทีดียิ่งขึ้น โดยมีปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งการสร้างอาชีพก็เป็นส่วนหนึ่งที่
มนุษย์เราทุกคนต้องมี และหลากหลายอาชีพ อาชีพในการท าเกษตรเป็นอาชีพหนึ่งที่มีอยู่ทั่วประเทศไทย 
หรือทั่วโลก โดยมีเป้าหมายหลายอย่างประกอบ เหมือนอาชีพอ่ืนๆที่มีความต้องการและมีเป้าหมายของ
มัน แต่โดยพ้ืนฐานตัวแปรหลักๆแล้ว คือ เงิน สิ่งที่มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการ เป็นตัวแปรส าคัญที่สามาร
หล่อเลี้ยงในการด ารงชีวิตประจ าวัน โดยการสร้างอาชีพตัวเอง การท าเกษตรถือเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้าง
รายได้เป็นอย่างดี อาจมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์บ้าง ก็เป็นอาชีพที่ยั่งยืนส าหรับคนที่ท าการเกษตร 
สามารถจัดเก็บบริโภคเองได้ ลดภาระใช้จ่าย แต่เมื่อท าเกษตรแล้ว โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
ตัวเองและครอบครัว เพื่อประกอบเลี้ยงใช้จ่ายในครัวเรือน ในชีวิตประจ าวัน รายรับรายจ่ายครัวเรือนที่ไม่
เหมือนกัน ความต้องการครัวเรือนที่ไม่เหมือนกัน ภาระที่ไม่เท่ากัน ก่อให้เกิดปัญหาภาระหนี้สินตามมา
โดยจ าเป็น เพ่ือสิ่งอ านวยความสะดวกในครัวเรือน เช่น บ้าน รถยนต์ สิ่งของเครื่องใช้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน แต่ต้องแลกกับหนี้สินที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนกับสิ่งอ านวยความสะดวกเหล่านั้น 
การลงทุนสิ่งของในการท าเกษตร ทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าจ้างคน และหลายๆอย่างที่ต้องใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย
ครัวเรือนแต่ละวันสมาชิกภายในบ้าน ค่านมลูก ค่าส่งลูกเรียน เป็นภาระจ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในส่วนของการ
บริโภคเอง ส่วนมากแล้วการท าเกษตรจะเน้นขายมากกว่าบริโภคเอง จะมีบ้างที่บริโภคเอง  
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รูปภาพที่ 6 เป้าหมายของเกษตรกรที่ผลิตในระบบเกษตรเคมีเชิงเดี่ยว  

 

 2.1.2 เป้าหมายของเกษตรกรที่ผลิตในระบบเกษตรทางเลือก 
   จากการศึกษาข้อมูลของเกษตรกรตัวอย่างจะพบว่าการท าเกษตรทางเลือกมีเป้าหมายหลัก คือ 

การมีพืชผักที่สด สะอาดปลอดภัยไว้บริโภค ลดการซื้อพืชผักจากตลาด เป็นการลดค่าจ่ายอีกทางหนึ่ง 

และยังสามารถเพ่ิมรายได้จากการขายพืชผักได้ด้วย พืชผักที่ปลูกนั้นยังมีเป้าหมายเพ่ือแบ่งปันเพ่ือนบ้าน 

และเป็นการแลกเปลี่ยนกันกับพืชผักชนิดอื่นๆท่ีไม่ได้ปลูก และอาจเป็นการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ หัวพันธุ์

พืช กันภายในชุมชนหรือต่างชุมชน เพ่ือเพาะปลูกต่อๆกัน เป็นการรักษาพันธุ์พืชท้องถิ่นอีกด้วย ในการท า

เกษตรทางเลือกนั้น เกษตรกรจะได้ลงมือปฏิบัติ และเรียนรู้ด้านการเพาะปลูกและดูแล การคัดเลือกพันธุ์ 

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีผลต่อการสืบทอดความรู้ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และถ่ายทอดความรู้แก่บุตร

หลานต่อไป 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพที่ 7 เป้าหมายของเกษตรกรที่ผลิตในระบบเกษตรทางเลือก 
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 2.2 การเปรียบเทียบด้านแนวคิดหรือกระบวนทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 ตารางการเปรียบเทียบด้านแนวคิดหรือกระบวนทัศน์ 
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 2.2.1 แนวคิดของเกษตรกรที่ผลิตในระบบเกษตรเคมีเชิงเดี่ยว 
 จากการได้สัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรตัวอย่างที่ท าเกษตรเชิงเดี่ยวถึงแนวความคิดในการท าเกษตรที่
ท าอยู่ ส่วนใหญ่เป็นเพราะอยากมีอาชีพหรือรายได้เพ่ือมาใช้จ่ายในครัวเรือน ได้แก่ปัจจัย 4 ที่มีความ
จ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีพ และสิ่งที่นอกเหนือจากความจ าเป็นพ้ืนฐาน อาทิ สิ่งอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ในครัวเรือน เป็นต้น นอกจากนี้เกษตรกรยังได้ให้สัมภาษณ์ถึง
แนวคิดที่มีต่อการท าเกษตรเคมีและเกษตรทางเลือก รวมถึงวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการท าเกษตร
ให้กับลูกหลานไว้ดังนี้ 
 แนวคิดที่มีต่อการท าเกษตรทางเลือก ให้สัมภาษณ์ว่าท ายาก มีกระบวนการท าที่ยุ่งยาก
หลากหลายขั้นตอน ทั้งยังขาดองค์ความรู้ความเข้าใจในการท า มองว่าไม่ได้สร้างรายได้ให้แก่ตน หาก
จ าหน่ายก็ได้เท่ากับตลาดทั่วไปราคาไม่กี่บาท ไม่ได้ค่าตอบแทนในจ านวนที่มาก  โดยส่วนใหญ่แล้วถ้า
เพาะปลูกก็จะท าในพ้ืนที่ขนาดเล็ก ปลูกพืชไม่กี่ชนิดแค่เพียงพอส าหรับบริโภคเท่านั้น และโรค แมลงก็
เกิดข้ึนได้ง่าย จัดการยาก อีกท้ังตนไม่ค่อยมีเวลามาจัดการเรื่องพวกนี้มากนัก  
 แนวคิดที่มีต่อการท าเกษตรเชิงเดี่ยว เกษตรกรให้ข้อมูลว่า ที่ท าเกษตรเคมีหรือการท าเกษตร
เชิงเดี่ยวนั้นมีความจ าเป็นต่อรายจ่าย ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการศึกษาของบุตร ค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนจ าพวกอาหาร สิ่งอ านวยความสะดวกในครัวเรือน เครื่องมือการท าเกษตรหรือเครื่องมือเลี้ยงชีพ 
เช่น วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิต เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ เป็นต้น 
เกษตรกรยังให้การสัมภาษณ์อีกว่าการท าเกษตรเชิงเดี่ยวนั้นใช้เวลาในการท ารวดเร็ว โตไว ได้ผลผลิตเร็ว
และจ านวนมาก การจัดการในแปลงหรือผลผลิตง่าย เพราะใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชหรือโรคและ
แมลงได้ตรงจุด เนื่องจากมีสารเคมีให้เลือกใช้ที่หลากหลายตรงตามความต้องการของเกษตรกร ไม่ต้อง
ผลิตยาขึ้นเองให้ยุ่งยากซื้อจากร้านค้าสะดวกกว่า และไม่เสียเวลาอีกด้วย ที่ส าคัญนั้นได้ค่าตอบแทนเป็น
ก้อน ท าแล้วไม่ขาดทุน หากเป็นช่วงที่ผลผลิตมีราคาสูง ก าไรที่ได้ก็คุ้มค่ากับการลงทุน  
 การถ่ายทอดการท าเกษตรให้แกลูกหลานนั้น จะถ่ายทอดผ่านการลงมือปฏิบัติ เวลาไปท างานพ่อ
แม่ก็จะพาลูกหลานไปด้วย เด็กเล็กพ่อแม่ก็จะใช้ให้หยิบวัสดุปอุกรณ์ต่าง ๆ หรือไม่ก็ท าตามพ่อแม่ เด็กโตก็
จะเรียนรู้ผ่านการบอกเล่าถ่ายทอดประสบการณ์จากพ่อแม่หรือญาติที่มาท าเกษตรร่วมกัน หรืออาศัยการ
สังเกตและการถามเกษตรกรตัวอย่างโดยส่วนมากไม่ต้องการให้ลูกหลานท าเกษตรเหมือนตน เพราะการ
ท าการเกษตรเป็นงานที่เหนื่อย ล าบาก ต้องท างานกลางแดด ที่ส าคัญการท าเกษตรเชิงเดี่ยวนั้นใช้สารเคมี
เยอะท าให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ อาจส่งผลต่อปัญหาด้านสุขภาพ 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรเชิงเดี่ยวตัวอย่างข้างต้น สรุปได้ว่า ส่วนมากที่ท าเกษตรเชิง เดี่ยว
เพราะความจ าเป็น โดยมี ผลตอบแทนและก าไรเป็นเป้าหมายหลัก และการท าเกษตรเชิงเดี่ยวนั้นถึงแม้จะ
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ล าบากแต่ก็เป็นอาชีพเดียวที่ตนสามารถท าได้ในพ้ืนที่ ท าแล้วได้ผลตอบแทนไว ที่ส าคัญการเพาะปลูก 
การดูแลจัดการง่ายกว่าการท าเกษตรทางเลือก ซึ่งคิดว่ายุ่งยากบวกกับการไม่มี องค์ความรู้ในการท า
เกษตรด้านนี้ อีกทั้งยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย การปลูกพืชเชิงเดี่ยวจึงเป็นทางเดียว
ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี เพราะค่าตอบแทนที่ได้มานั้นก็เพ่ือจะได้น ามาใช้จ่าย
ในการด าเนินชีวิต เพ่ือเป็นทุนการศึกษาของบุตรหลาน และหวังไว้ว่าหลังจบการศึกษาจะได้ไม่ต้องท า
เกษตรเหมือนตน 

รูปภาพที่ 9 แนวคิดของเกษตรกรที่ผลิตในระบบเกษตรเคมีเชิงเดี่ยว 

 2.2.2 แนวคิดของเกษตรกรที่ผลิตในระบบเกษตรทางเลือก 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรตัวอย่างที่ท าเกษตรทางเลือกถึงแนวคิดนั้นจะพบว่าเป็นการท า
เพ่ือยังชีพ ท าเพ่ือการด ารงชีวิตประจ าวัน โดยมุ่งเน้นที่การบริโภคไม่ได้มุ่งเน้นที่การขาย การท าเกษตร
ทางเลือกนั้นเป็นวิถีชีวิตที่ถูกสืบทอดกันมายังยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น โดยถ่ายทอดผ่ านการลงมือปฏิบัติให้ดู 
โดยทั้งนี้การท าเกษตรทางเลือกนั้นเป็นแต่เดิมไม่มีการใช้สารเคมี จึงท าให้ได้พืชผักที่น ามาบริโภคนั้นดีต่อ
สุขภาพของผู้บริโภค โดยปัจจัยหลักๆของแนวคิดของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้คือ ปลูกเพ่ือบริโภค ลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พืชผักปลอดภัย แบ่งปันกันในชุมชน อีกท้ังเป็นการเก้ือกูลต่อกันและกัน 
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 แนวคิดที่มีต่อการท้าเกษตรทางเลือก ให้สัมภาษณ์ว่า การท าเกษตรทางเลือกนั้นเป็นการท า
เกษตรแบบมีขั้นตอน พิถีพิถัน ยุ่งยาก ต้องใส่ใจในการท า แต่สิ่งที่ได้รับจากการท าเกษตรทางเลือก ดังนี้ 
 1) ความสุข ทุกคนที่ท าเกษตรทางเลือกนั้นจะท าด้วยความสุข ท าด้วยรอยยิ้ม ท าด้วยความ
ใส่ใจ การมีความสุขจากการใช้เวลาว่างในการปลูกผักและได้บริโภคผักที่สะอาดปลอดภัย สิ่งส าคัญอีก
อย่างคือการปลูกผักของเกษตรกรทางเลือกนั้นถ้าเหลือก็จะมีการแบ่งปันกัน ซึ่งการแบ่งปันนี้แหละจะท า
ให้คนที่ให้มีความสุข 
 2) เกิดการพ่ึงพาตนเอง ซึ่งกระบวนการหรือขั้นตอนการท างานต่างๆเป็นการลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเองทั้งสิ้น มีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เพ่ือไว้ปลูกต่อไป มีความหลากหลายของพืชผักที่ปลูก ซึ่งมี
ผลดีในระยะยาว เช่น การมีพืชผักไว้บริโภคเกือบทั้งปี การไม่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์เป็นต้น สิ่งส าคัญอีกข้อของ
การพ่ึงพาตนเองคือการพอเพียงและพอประมาณ 
 3) เกษตรเป็นพื้นฐานของการด ารงชีวิต เพราะเกษตรทางเลือกสามารถท าได้ทุกคน ทุกเพศ 
ทุกวัย อีกทั้งยังเป็นการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและเกษตรได้หยั่งลึกลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

 แนวคิดที่มีต่อการท้าเกษตรเคมี โดยมีการให้ข้อมูลว่า การท าเกษตรเคมีนั้นสามารถแบ่งได้
ดังนี้ 
 1) ท าเพราะความจ าเป็น บางคนท าเกษตรเคมีเพราะต้องใช้หนี้สินที่กู้ยืมมา หรือบางคนท า
เพราะต้องส่งลูกเรียนหนังสือ เริ่มตั้งแต่ชั้นประถมถึงระดับปริญญาตรี ยิ่งการศึกษาระดับสูงขึ้นยิ่ง
จ าเป็นต้องใช้เงินมาก ทั้งค่าที่อยู่อาศัย ค่าอาหาร ค่าชุด ฯลฯ จึงจ าเป็นต้องท า บางคนกล่าวว่า “ถ้ามี
อาชีพอ่ืนนอกจากการท าเกษตรเคมีเขาก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยน”  
 2) การใช้ทรัพยากรเยอะ การท าเกษตรเคมีนั้นจะสิ้นเปลืองทรัพยากรในการท าเป็นอย่าง
มาก ทั้งน้ า วัสดุ อุปกรณ์ในการท า ร่วมไปถึงการใช้แรงงานคนด้วย เกษตรเคมีต้องการใช้น้ าเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะฤดูแล้ง ทั้งที่มีปริมาณน้ าน้อยอยู่แล้ว ส่วนในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการท านั้น ต้องใช้ไม้ไผ่เพ่ือ
เป็นเสาค้ า โดยจะใช้เชือกฟางค่อยพยูงต้นเพ่ือไม่ให้ล าต้นล้ม โดยจะได้ใช้ไม้ไผ่ในปริมาณที่มากกว่า 20 ก่อ 
ต่อการปลูก1รุ่น ส่วนด้านแรงงานก็มีการใช้แรงงานทั้งคนและเครื่องจักรสลับกันไปทุกข้ันตอน 
 3) ปัจจัยในการเพาะปลูก เริ่มตั้งแต่การใช้พ้ืนที่ในการเพาะปลูกจะใช้พ้ืนที่ในปริมาณ
มากกว่า 1 ไร่ ต่อการปลูก 1 รุ่น ใช้แรงมากท าให้ล าบาก เหนื่อยในการเพราะปลูก อีกทั้งมีต้นทุนในการ
ผลิตที่สูง ทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา ยิ่งมีโรคและแมลงระบาดก็ต้องใช้ยาที่มีราคาแพง และต้องพ่นอย่างสม่ าเสมอ 
ส่วนด้านราคาของผลผลิตก็ไม่แน่นอนถ้าราคาดีก็ได้ก าไร แต่ถ้าราคาไม่ดีก็ขาดทุน บางทีขึ้นอยู่กับพ่อค้า
คนกลาง การใช้สารเคมีก็อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เพราะยิ่งใช้สารเคมีเยอะก็ยิ่งส่งผล
ต่อสุขภาพโดยตรง สิ่งส าคัญอีกอย่างคือการท าเกษตรเคมีนั้นจะท าให้องค์ความรู้การท าเกษตรแบบดั้งเดิม
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ลดลงหรือบางทีก็สูญหายไป  เพราะการท าเกษตรเคมีนั้นส่วนใหญ่จะท าเป็นขั้นตอนเดิมซ้ าๆกัน ซึ่งต่าง
จากการท าเกษตรทางเลือกที่การหยืดหยุ่นในการท า สลับขั้นตอนการท าได้ 
 4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบโดยตรงคือคุณภาพดินเสื่อมลง เพราะมีการใช้ซ้ ากัน
ทุกๆปี โดยที่ไม่มีการปรับปรุงบ ารุงดินให้ดีขึ้น ดังนั้นจึงท าให้คุณภาพดินเสื่อมลงทุกปี มีการขยายพ้ืนที่
เพาะปลูกท าให้เกิดการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ิมมากข้ึน ท าให้สัตว์ป่าลดจ านวนลงมาก ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ า มี
การปนเปื้อนของสารเคมีจากการท าเกษตรทั้งในดินและในน้ า เพราะมีการพ่นยาฆ่าแมลงลงในดิน หากใช้
ยาฆ่าแมลงไม่หมดก็จะเททิ้ง ท าให้ยาฆ่าแมลงซึมลงในดินและในน้ าจึงอาจท าให้มีการปนเปื้อนของ
สารเคมีได้ สิ่งส าคัญอีกอย่างคือ ขยะอันตรายที่เกิดจาก ขวดยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ไม่สามารถก าจัดได้ 
ส่วนใหญ่จะพบว่าหลังจากการใช้งานเสร็จ ก็จะทิ้งข้างทาง ทิ้งลงในแม่น้ า แต่บางคนก็ขุดหลุมเพ่ือทิ้งในห
ลุ่ม แต่ทั้งหมดก็ไม่ใช่การก าจัดขยะอันตรายให้ถูกวิธี ดังนั้นขยะอันตรายก็ยังคงอยู่ในชุมชน 
 
 
 

รูปภาพที่ 7 แนวคิดของเกษตรกรที่ผลิตในระบบเกษตรทางเลือก 
 

 

 

 

 

 

 
 
รูปภาพที่ 10 แนวคิดของเกษตรกรที่ผลิตในระบบเกษตรทางเลือก 
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 2.3 การเปรียบเทียบด้านแหล่งท่ีมาความรู้ / ทักษะการท้าเกษตร 
  

 
 รูปภาพที่ 11 ตารางเปรียบเทียบด้านแหล่งที่มาความรู้/ทักษะการท าเกษตร 
 
 2.3.1 แหล่งที่มาความรู้ / ทักษะการท าเกษตรของเกษตรกรที่ผลิตในระบบเกษตรเคมีเชิงเดี่ยว 
             กลุ่มเกษตรกรตัวอย่างที่ท าเกษตรโดยใช้สารเคมีในชุมชนบ้านยางเปา จากการสอบถามโดยใช้
แบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับแหล่งที่มาความรู้ และ ทักษะการท าเกษตรของเกษตรกรในชุมชนบ้านยางเปาที่
ใช้ในการท าเกษตรอาศัยจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 
  1) ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร - เกษตรกรส่วนใหญ่เมื่อพบปัญหาในแปลง
เพาะปลูกท้ังโรคและแมลง ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรเป็นสถานที่ส าคัญที่เกษตรกรจะน าปัญหา
เหล่านั้นไปปรึกษาจากร้านค้า เพ่ือช่วยแก้ปัญหาต่างๆจากแปลงเกษตรของตนเอง 
  2) นายทุน - เกษตรกรบางส่วนไม่มีแหล่งเงินทุนส าหรับการท าเกษตร จะมีนายทุนมาให้การ
สนับสนุนเงินทุน เพ่ือใช้เป็นปัจจัยการผลิตในการท าเกษตรหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรจะถูกหัก
ค่าใช้จ่ายที่นายทุนลงทุนให้และให้ค าแนะน าในการใช้สารเคมีเพ่ือก าจัด โรค แมลง และศัตรูพืชต่างๆ   
นายทุนจึงเป็นอีกแหล่งของความรู้ให้แก่เกษตรกร 
  3) เพ่ือนบ้าน - การท าเกษตรเคมี หรือเกษตรเชิงเดี่ยวของเกษตรกรในชุมชนบ้านยางเปาแต่
ละครั้งอาศัยแรงงานจากเพ่ือนบ้านด้วยกัน โดยการลงแขกช่วยเหลือกันเหมือนการท านา ซึ่ง มีการน า
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ปัญหาในแปลงของตนเองมาบอกเล่าสู่กันฟัง เช่น ปัญหาโรคใบด่างไหม้ บางรายมีปัญหาดังกล่าวมาแล้ว
และแก้ปัญหาดังกล่าวหายไปได้ ก็จะแนะน าสินค้าที่ตนใช้ให้ เพ่ือนบ้านจึงเป็นอีกแหล่งของความรู้ให้แก่
เกษตรกรด้วยกัน 
  4) บริษัทจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร - บ่อยครั้งเกษตรกรในชุมชนบ้านยางเปาจะได้รับ
เสียงประกาศตามสายในหมู่บ้านจากตัวแทนบริษัทจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร มาแนะน าสินค้าให้
เกษตรกรในชุมชน เกษตรกรบางส่วนให้ความสนใจและไปหาตัวแทนบริษัทจ าหน่ายนั้น เพ่ือบอกปัญหา
ของตนเองที่พบในแปลงแล้วแก้ปัญหาดังกล่าว 
  5) หน่วยงาน/องค์กร หน่วยงานพัฒนาที่ดิน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืชจังหวัด
เชียงใหม่ - มีการจัดอบรมให้เกษตรกรในอ าเภออมก๋อย เกษตรกรในชุมชนบ้านยางเปาบางส่วนมีโอกาส
ได้เข้าร่วมอบรมเรื่องการท าน้ าหมักบ ารุงพืช น้ าหมักไล่แมลง การท าสารชีวภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิต เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมก็ยังไม่สามารถน ามาปรับใช้ในการท าเกษตรเคมีของตนเอง กระบวนการที่
ต้องน ามาปฏิบัติหลายขั้นตอนและยังไม่มีพ้ืนฐานหรือความช านาญในการท าน้ าหมักบ ารุงพืช น้ าหมักไล่
แมลง การท าสารชีวภัณฑ์เหล่านั้นท าให้ความรู้จากการอบรมยังไม่มีการน ามาใช้ในกิจกรรมการท าเกษตร 
 6) สื่อสาธารณะ วิทยุ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ - ปัจจุบันการรับรู้ข่าวสารง่ายกว่าสมัยก่อนมาก 
ท าให้เกษตรกรรุ่นหลังที่สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างอินเตอร์เน็ต ก็จะใช้ช่องทางนี้ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับ
การแก้ปัญหาในแปลงของตน ส่วนวิทยุ โทรทัศน์ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เกษตรกรบางส่วนใช้ในการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าการเกษตรแก้ปัญหาในแปลงของตนเอง ผ่านการบอกเล่าทางวิทยุ และการโฆษณาทางโทรทัศน์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 12 แหล่งที่มาความรู้/ทักษะการท าเกษตรของเกษตรกรที่ผลิตในระบบเกษตรเคมีเชิงเดี่ยว 
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 2.3.2 แหล่งที่มาความรู้ / ทักษะการท าเกษตรของเกษตรกรที่ผลิตในระบบทางเลือก 
 1. การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น การท าเกษตรกรรมสมัยก่อนนั้นเป็นการท าเกษตรที่มีความพิถีพิถัน
และมีรายละเอียดในการท ามาก จึงต้องมีการถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้ท า ผ่านการลงมือปฏิบัติ  ท าให้เกิด
การเรียนรู้และลงมือปฏิบัติต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบัน  
 2.  การลองผิดลองถูก การท าเกษตรทางเลือกนั้นไม่มีสูตรหรือองค์ความรู้ที่ตายตัว แต่จะ
สามารถเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆได้จากการลงมือปฏิบัติแบบลองผิดลองถูก ซึ่งไม่ยึดติดกับต าราที่ได้เรียน อยู่
ที่การปรับแนวคดิกับพ้ืนที่ของตนเอง 
 3. เครือข่าย การมีเครือข่ายนั้นเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการท าเกษตรทางเลือก ซึ่งจะมีส่วน
ช่วยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงการท าเกษตรทางเลือก อีกทั้งยังช่วยหนุนเสริมในส่วนที่บางคน
ขาด และยังช่วยสร้างพลังในการท าเกษตรให้กับกลุ่มและเครือข่าย 
 4. สื่อ การเรียนรู้จากสื่อนั้นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเปิดกว้าง
ส าหรับการศึกษาหาองค์ความรู้ ซึ่งการท าเกษตรทางเลือกนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สามารถหาองค์ความรู้
ผ่านสื่อตามความต้องการของเกษตรกร 
 5. หน่วยงาน องค์กรต่างๆ เป็นอีกหนึ่งช่องทางส าหรับการเรียนรู้และเสริมทักษะในการท า
เกษตรทางเลือก ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานท้องถิ่นที่เข้ามามอบองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการท าเกษตร
ทางเลือกให้เกษตรกรได้เรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 13 แหล่งที่มาความรู้ / ทักษะการท าเกษตรของเกษตรกรที่ผลิตในระบบทางเลือก 
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2.4 การเปรียบเทียบด้านการจัดการดิน โรคแมลงวัชพืช 

 
 ภาพที่ 14 ตารางการเปรียบเทียบด้านการจัดการดิน โรคแมลงวัชพืช 

 
 2.4.1 การจัดการดิน โรคแมลงวัชพืชของเกษตรกรที่ผลิตในระบบเกษตรเคมีเชิงเดี่ยว 
 การจัดการดิน จากสภาพดินในปัจจุบันที่เสื่อมสภาพเรื่อยๆ การท าเกษตรจึงใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือการ

เจริญเติบโตของพืช ปุ๋ยที่มีสูตรธาตุอาหารตามที่พืชต้องการ การเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด และพืชแต่ละ
ชนิดนั้นต้องการธาตุอาหารแตกต่างกัน การใช้ปุ๋ยเคมีเป็นเวลานานก็ยิ่งจะท าให้ดินมีความเป็นกรด-ด่าง 
จึงมีการใช้ปูนขาวในการปรับความเป็นกรด-ด่าง  

โรคและแมลง โรคและแมลงเป็นปัญหาใหญ่ต่อเกษตรกรปัจจุบันมีการก าจัดโรคและแมลงหลาย
วิธี อย่างเช่น การถางหญ้า การใช้ยาฆ่าแมลงและก าจัดโรคต่างๆ ในการถางหญ้านั้นเป็นการลดความชื้น
เพ่ือไม่ให้เกิดเชื้อราและปัญหาแมลงจะลดน้อยลง แต่ทางเลือกที่เกษตรกรเลือกนั้นส่วนใหญ่ใช้สารเคมีใน
การก าจัดโรคและแมลง 

วัชพืช คือพืชที่เราไม่ต้องการ ฉะนั้น มีการก าจัดหลายวิธี เช่น ถางหญ้า ไถกลบ เผาตอซังเศษ
วัชพืชและใช้ยาฆ่าหญ้า ในการถางหญ้าเป็นวิธีท าง่ายและไม่ให้วัชพืชแยกธาตุอาหารพืชอีกด้วย วิธีไถกลบ
จะต้องไถกลบก่อนที่จะปลูกพืชเพ่ือให้หญ้าแข็งตาย  และการไถกลบหญ้าหรือเศษวัชพืชย่อยสลาย
กลายเป็นปุ๋ย และวิธีสุดท้ายใช้ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าหญ้ามี  3 แบบ แบบที่ 1 แบบฆ่าท าลายเฉพาะใบแคบ 
แบบที่  2 แบบฆ่าท าลายเฉพาะใบกว้าง  แบบที่ 3 แบบฆ่าท าลายทั้งใบแคบและใบกว้าง ฉะนั้นเกษตรกร
จะต้องรู้ว่าสารที่ใช้เลือกท าลายแบบไหน 
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รูปภาพที่ 15 การจัดการดิน โรคแมลงวัชพืชของเกษตรกรที่ผลิตในระบบเกษตรเคมีเชิงเดี่ยว 

 
 2.4.2 การจัดการดิน โรคแมลงวัชพืชของเกษตรกรที่ผลิตในระบบทางเลือก 
 1. การไถกลบตอซังข้าว เป็นการท าให้เกิดปุ๋ยธรรมชาติคือการไถ่กลบตอซังข้าว เพ่ือเลี่ยงการเผา
ในช่วงหน้าแล้ง และยังได้ปุ๋ยพืชสดอีกด้วย 
 2. การถางหญ้าหรือถอนหญ้า เป็นการจัดการหญ้าหรือวัชพืชในแปลงหรือพ้ืนที่ปลูกพืช โดยจะ
ใช้แรงคนในการถอนหญ้า โดยจะไม่ใช้สารเคมีในการจัดการวัชพืช อีกทั้งมีการตัดหญ้าเพ่ือให้ได้เป็นปุ๋ยพืช
สดอีกทาง  
 3. การปลูกปอเทือง เพ่ือบ ารุงดินให้มีธาตุอาหารที่เพ่ิมขึ้นเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช โดย
จะน าเมล็ดปอเทืองที่ได้รับจากกรมพัฒนาที่ดินมาหว่าน พอมีการเจริญเติบโตจนถึงช่วงที่ปอเทืองออก
ดอกก็จะท าการไถ่กลบเพ่ือให้เป็นปุ๋ยพืชสด วิธีการนี้เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะไม่ต้องเวลาในการท า
มากนัก 
 4. การปลูกสมุนไพรไล่แมลง พืชบางชนิดมีคุณสมบัติที่มีกลิ่นแรง เหมาะส าหรับเป็นตัวไล่แมลง
ในแปลงปลูกพืช เช่น ตะไคร้ กะเพรา โหระพา ดอกดาวเรือง เป็นต้น ซึ่งพืชเหล่านี้สามารถไล่แมลงใน
แปลงปลูกได้ 
 5. ปุ๋ยหมักกอง การท าปุ๋ยหมักกองนั้นเป็นการน ามูลสัตว์มาหมักรวมกับวัชพืชหรือฟางข้าวเพ่ือ
เป็นการประหยัดต้นทุนในการท า อีกทั้งยังสามารถน าไปใช้ได้เมื่อหมักปุ๋ยหมักครบ 3-6 เดือน สามารถ
น าไปใช้ในพ้ืนที่ต่างๆได้ รวมถึงสามารถน าไปจ าหน่ายเป็นรายได้เสริมอีกด้วย ยังท าให้พืชปลูกนั้น
เจริญเติบโตได้ดี 
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 6. การคลุมฟาง เพ่ือให้รักษาความชื้นในดิน และฟางที่คลุมนั้นจะถูกย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้
พืช การคลุมฟางนั้นยังช่วยให้การเจริญเติบโตของวัชพืชนั้นช้าไปด้วย จะท าให้พืชที่ปลูกนั้นเจริญเติบโตได้
ดีกว่าวัชพืช 
 7. น้ าหมักชีวภาพ เป็นตัวใช่ในการเจริญเติบโตของพืชได้ดี ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและหาได้ง่ ายใน
การท าน าหมักชีวภาพ เช่น ต้นกล้วย หอยเชอรี่ ฟักทอง มะเขือเทศเป็นต้น ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้ ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการท า แถมยังลดต้นทนุในการผลิตพืชอีกด้วย 
 8. การสุ่มไฟไล่แมลง เป็นการก่อกองไฟในพ้ืนที่ปลูกพืชผักหรือบริเวณใกล้เคียง ซึ่งการก่อไฟนั้น
จะเป็นการช่วยไล่แมลงอีกทางโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และยังเป็นวิธีที่ง่ายส าหรับการท าเกษตร
ทางเลือก 
 

 
 
รูปภาพที่ 16 การจัดการดิน โรคแมลงวัชพืชของเกษตรกรที่ผลิตในระบบทางเลือก 
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 2.5 การเปรียบเทียบด้านองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ความเชื่อ และพิธีกรรม 
  

 
ภาพที่ 17 ตารางการเปรียบเทียบด้านองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ความเชื่อ และพิธีกรรม 
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 2.5.1 ด้านองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ความเชื่อ และพิธีกรรมของเกษตรกรเคมีเชิงเดี่ยว 
 การท าเกษตรของกลุ่มเกษตรตัวอย่างมีการน าองค์ความรู้ และภูมิปัญญา ด้านการท าเกษตรใน
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เพ่ือการเพาะขยายพันธุ์ต่อ การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นเพ่ือป้องกันแมลง และการ
ท าเกษตรกรรมยังมีความเชื่อและพิธีกรรมดั้งเดิมอยู่ มีการดูฤกษ์ยามในการเพาะปลูก การเลี้ยงเจ้าที่ 
ได้แก่ ผีน้ า ผีโป่ง เจ้าที่นา  
 ส่วนองค์ความรู้การท าเกษตรนั้นมีการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการได้ลงมือปฏิบัติจริง 
และมีการปรึกษาเพ่ือนบ้านที่ท าเกษตร การท าเกษตรที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจยังมีการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาปรับใช้ อีกทั้งยังไม่ละทิ้งความเชื่อ พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท าเกษตร ยังคงมีการสืบทอด
ความเชื่อ และมีการปฏิบัติสืบต่อกัน 
 

 
 

รูปภาพที่ 18 ด้านองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ความเชื่อ และพิธีกรรมของเกษตรกรเคมีเชิงเดี่ยว 
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 2.5.2 ด้านองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ความเชื่อ และพิธีกรรมของเกษตรกรทางเลือก 
 องค์ความรู้ และภูมิปัญญา และความเชื่อ พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการท าเกษตรทางเลือกนั้นมีการ

น าองค์ความรู้ และภูมิปัญญา ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ การรมควัน การตากแห้ง การฝังในดิน
และการคลุกขี้เถ้า และมีการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์กัน มีองค์ความรู้ในการถนอมอาหารโดยการ รมควัน 
ตากแห้ง และการหมัก มีการน าภูมิปัญญาในการจัดการโรคแมลง และการปรับปรุงบ ารุงดิน  ตั้งแต่การ
ปลูกแบบผสมผสาน การใช้ความร้อนหรือการเผาเพ่ือฆ่าเชื้อโรคและเมล็ดวัชพืช การใช้สมุนไพรไล่แมลง 
การใช้ขี้เถ้าส าหรับไล่แมลง การพักดินให้ดินฟ้ืนสภาพและมีการใช้ปุ๋ยคอกในการบ ารุงดิน  

ส่วนความเชื่อและพิธีกรรม มีการดูฤกษ์ยามในการเพาะปลูกและการเก็บเก่ียว การเรียกขวัญหลัง
การเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว มีความเชื่อในการเลี้ยงเจ้าที่ที่ปกปักษ์รักษาช่วยให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตดี 

 
 

รูปภาพที่ 19 ด้านองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ความเชื่อ และพิธีกรรมของเกษตรกรทางเลือก 
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 2.6 การเปรียบเทียบด้านปัญหาและอุปสรรค 
  

 
 
ภาพที่ 20 การเปรียบเทียบด้านปัญหาและอุปสรรค 
 
 2.6.1 ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรเคมีเชิงเดี่ยว 
 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่างจ านวน 10 ครัวเรือน ในการท าเกษตรเคมีพบปัญหาและ

อุปสรรคในการท าเกษตร ดังนี้ 
  1) ปัญหาการขาดแคลนน้ า น้ าถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการท าการเกษตร โดยเฉพาะการ

ท าเกษตรในช่วงฤดูร้อน เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของกลุ่มเกษตรเป็นพ้ืนที่สูงและท าเป็นพ้ืนที่บริเวณกว้าง 
ส่งผลให้น้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในช่วงฤดูฝนส่วนใหญ่จะใช้พ้ืนที่ไร่ในการการเพาะปลูกและจะใช้
น้ าฝนเป็นหลัก ส่วนในช่วงฤดูร้อนจะใช้พ้ืนที่นาหลังเก็บเกี่ยวข้าวและพ้ืนที่สวนในการเพราะปลูกเพราะ
ใกล้แหล่งน้ าต้องใช้น้ าจากน้ าเหมืองและล าห้วยโดยการสูบน้ าจากล าห้วย ซึ่งบางปีหากฝนไม่ตกตาม
ฤดูกาลท าให้ปริมาณน้ าลดลงส่งผลให้เกษตรกรมีน้ าไม่เพียงพอ โดยเฉพาะรายที่ใช้น้ าจากน้ าเหมืองและ
เป็นพื้นที่ปลายน้ า  
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 2) โรคและแมลง ในขั้นตอนการผลิตเนื่องจากการท าเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นการปลูกพืชเพียง
ชนิดเดียวและปลูกเป็นจ านวนมาก อีกทั้งใช้พ้ืนที่ปลูกในบริเวณใกล้เคียงกันหลายแปลง และยังปลูกซ้ า
แปลงเดิมท าให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคและแมลงได้ง่าย นอกจากนี้การที่ใช้พ้ืนที่ซ้ าและชนิดพืชซ้ ากันหลายๆ
รอบท าให้แมลงเกิดการดื้อยา เกษตรกรจึงต้องใช้ยาที่แรงขึ้นและปริมาณมากขึ้นเป็นการเพ่ิมต้นทุนในการ
ผลิต เพราะยาบางตัวมีราคาสูง แปลงพืชที่ติดโรคมากเกินควบคุมจ าเป็นต้องไถทิ้ง 

  3) วัตถุดิบของการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวส่วนใหญ่จะซื้อจากร้านค้าเกือบทั้งหมด เช่น เมล็ด
พันธุ์ ปุ๋ย ยา เชือกฟาง ตลอดจนการไถที่ ค่าน้ ามัน ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เลี้ยงคนมาช่วยงาน จะเห็น
ได้ว่าต้นทุนของการท าเกษตรเชิงเดี่ยวส่วนใหญ่จะพ่ึงพาภายนอก ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสูง  

 4) ต้นทุนที่เกษตรกรมี คือ ไม้ไผ่ ใช้ไผ่ที่ปลูกเองและไผ่ที่ขึ้นตามธรรมชาติ ด้านแรงงาน 
เพราะส่วนใหญ่จะใช้แรงงานในครอบครัวและการลงแขกกับเพื่อนบ้าน แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรบางราย
ที่มีสมาชิกน้อยก็ท าให้เกิดปัญหาด้านแรงงานในบางช่วงเวลา เช่น ช่วงเวลาที่ตรงกับฤดูการปลูกและเกี่ยว
ข้าวจะต้องแบ่งกันไปท าในทั้ง 2 งาน  

 5) ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เพาะปลูกพืชพร้อมกัน จึงท าให้ผลผลิต
ออกมาพร้อมกันและในการเก็บผลผลิตจะต้องใช้คนจ านวนหนึ่ง ซึ่งแค่จ านวนสมาชิกในครัวเรือนไม่
เพียงพอจึงต้องจ้างคนเพ่ิม แต่ก็ไม่เพียงพอเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตของตนเองเหมือนกัน  

 6) ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่จะจ าหน่ายให้พ่อค้าคนกลางที่เป็นคนนอกชุมชน ซึ่งจะเข้ามาซื้อยก
สวน ข้อดีคือเกษตรกรไม่ต้องหาตลาดเอง แต่ก็ยังมีข้อเสียคือการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง 
โดยการกดราคาผลผลิตยิ่งช่วงเวลาที่พืชมีราคาต่ าพ่อค้าคนกลางจะไม่เข้ามาหรือหลบตัว หรือให้แค่ครึ่ง
ราคาซึ่งต่ ากว่าที่ตกลงกันไว้ แต่ก็ต้องท าใจยอมรับถึงแม้ตัวเองจะขาดทุนก็ตาม ซึ่งในแต่ละปีราคาพืชผล
จะขึ้นๆลงๆท าให้ราคาไม่แน่นอน เรียกได้ว่าเกษตรกรเสี่ยงดวงในการเพาะปลูกเลยก็ว่าได้ เพราะ
เกษตรกรไม่สามารถรู้เลยว่าช่วงไหนราคาจะขึ้นช่วงไหนราคาจะลง บางรายแก้ปัญหาโดยการปลูกทั้งปี
เพ่ือกระจายความเสี่ยง ที่ส าคัญเกษตรกรไม่สามารถก าหนดราคาเองได้ ต้องดูราคาจากตลาดกลาง อีกทั้ง
ปลูกพืชตามกระแส พืชชนิดไหนได้ราคาก็จะแห่กันปลูก พอผลผลิตล้นตลาด ก็จะปล่อยผลผลิตให้เน่าเสีย
ซึ่งบวกกับเกษตรกรไม่มีความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตอีกด้วย 
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รูปภาพที่ 21 ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรเคมีเชิงเดี่ยว 
 

 2.6.2 ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรทางเลือก 
ในปัจจุบันการท าเกษตรทางเลือกของคนในชุมชนบ้านยางเปา โดยเฉพาะรูปแบบเกษตร

ผสมผสานที่เน้นการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ไม่มีการใช้สารเคมี พบว่าประสบกับปัญหาหลายอย่าง คือ โรค
และแมลง ตัวเกษตรกรเองก็ขาดความรู้ด้านการใช้สมุนไพรไล่แมลง มีปัญหาดินขาดความสมบูรณ์ พืชผัก
ไม่ค่อยงอกงาม รวมทั้งมีวัชพืช ในการปรับปรุงบ ารุงดินและการก าจัดวัชพืชจ าเป็นต้องใช้แรงงาน แต่
เกษตรกรประสบปัญหาการขาดแรงงานที่จะมาช่วยงาน ในฤดูแล้งเกษตรกรยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ า
ส าหรับใช้ในการดูแลพืชที่เพาะปลูก จึงส่งผลให้พืชยืนต้นเหี่ยวตายในหน้าแล้ง เนื่องจากการท าเ กษตร
ผสมผสานต้องใช้เวลาดูแลและจัดการตลอดทั้งปี ตัวเกษตรกรมองว่าไม่มีเวลาส าหรับการดูแลจัดการ พืช
ระยะสั้นเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า 
 จากสภาพชุมชนในปัจจุบันที่มีความเจริญเข้ามา คนในชุมชนเริ่มมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตคล้ายๆ
ชุมชนเมืองมากขึ้น มีการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกต้องการใช้จ่ายเงิน มีชีวิตที่รีบเร่งมากขึ้น รูปแบบ
เกษตรทางเลือกจึงมีปัญหาและอุปสรรค ให้ผลผลิตและค่าตอบแทนไม่เร็วเหมือนพืชเศรษฐกิจระยะสั้น 
จึงมีผลให้คนในชุมชนเลือกท าเกษตรเชิงเดี่ยวเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี 
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รูปภาพที่ 22 ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรทางเลือก 

 

3. กระบวนการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่และเกษตรกรตัวอย่างการพัฒนาสู่ความย่ังยืน  
3.1 การพูดคุย ท าความเข้าใจ - การท าพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจของคนรุ่นใหม่ใน

ชุมชนเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ สืบเนื่องจากกลุ่นคนรุ่นใหม่บ้านยางเปาได้มีการพบปะ พูดคุยเกี่ยวกับ
สถานการณ์ของชุมชน ที่แต่ละคนได้พบเจอในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ หรือเรื่องราวต่างๆจากคนในชุมชนที่
ถูกเล่าเรื่องราวให้คนรุ่นใหม่บ้านยางเปาได้ฟัง น ามาสู่การมาพูดคุยแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆที่ได้พบเจอ เกิด
การอภิปราย การถกเถียงกันในบางประเด็นที่เห็นไม่ตรงกัน เพ่ือน าไปสู่แนวทางท่ีเห็นด้วยร่วมกัน  
 3.2 การิเคราะห์ปัญหาชุมชน ต้นทุน เวลา 2 วัน - โครงการวิจัยนี้เกิดขึ้นจาก ทางมูลนิธิ
อาสาสมัครเพ่ือสังคม ได้เข้ามาชี้แจงโครงการเพ่ือให้คนรุ่นใหม่บ้านยางเปาได้วิเคราะห์ปัญหาชุมชนเพ่ือ
หาแนวทางในการพัฒนาชุมชนไปด้วย โดยมีเครือข่ายจากคนรุ่นใหม่ลุ่มน้ าแม่ทา จังหวัดล าพูน ได้มา
พูดคุย แนะน าและให้กค าปรึกษา โดยทางกลุ่มคนรุ่นใหม่บ้านยางเปาได้มานั่งพูดคุย วิเคราะห์ปัญหา
ชุมชนร่วมกัน โดยมีปัญหาหลากหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านยางเปา แต่ทางคนรุ่นใหม่ได้ช่วยกันคิด 
วิเคราะห์ปัญหาออกมา ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่บ้านยางเปาได้ คือ ปัญหา
ด้านความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งเป็นปัญหาที่เชื่องโยงกับปัญหาอ่ืนได้ และครอบคลุ่มกับปัญหาอ่ืนๆ โดยมี
กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มานั่งร่วมวิเคราะห์ปัญหาจ านวน 6 คน ประกอบด้วย นายองอาจ มิเง , นายสุพจน์ วงศ์
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โสตถิไกร, น.ส.สุดา วงศ์โสตถิไกร, น.ส.วลี ปรัชญาภูวดล, น.ส.ณัฐตินันท์ ร าไพบรรพต, นางวราภรณ์ วงศ์
โสตถิไกร 

 ซึ่งทั้ง 6 คนนี้เป็นตัวแทนกลุ่มได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 
2561 โดยมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 1 คน และคนรุ่นใหม่จากลุ่มน้ าแม่ทา จังหวัดล าพูน 
1 คน มาร่วมช่วยกันวิเคราะห์แนะน า ให้ค าปรึกษาแก่คนรุ่นใหม่บ้านยางเปา โดยใช้สถานที่คือร้านน้องไอ
ริน บ้านยางเปา ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
 3.3 การเขียนโครงการ 2 อาทิตย ์- เมื่อมีการวิเคราะห์ถึงปัญหาในชุมชน คนรุ่นใหม่บ้านยางเปาได้
ตกผลึกถึงปัญหาในชุมชนแล้ว ได้มีการเขียนโครงการเพ่ือส่งให้ได้รับการพิจารณา โดยได้ใช้ระยะเวลาใน
การเขียนและปรับแก้ไขโครงการเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ เพ่ือน าเสนอผ่านมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม 
โดยมีแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนคือ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น 
ส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งได้มีการพิจารณาให้โครงการวิจัยดังกล่าว ถูกรับเลือกให้เซนต์สัญญาวันที่ 
5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 
 3.4 ท าความเข้าใจร่วมกันของทีมวิจัยคนรุ่นใหม่ 10 คน - หลังจากที่ได้รับพิจารณาให้เซ็นสัญญา 
ทางคนรุ่นใหม่บ้านยางเปาได้มีการประชุมพูดคุยกันภายในกลุ่ม เพ่ือตั้งทีมวิจัยคนรุ่นใหม่ขึ้นมาจ านวน 10 
คน พร้อมทบทวนโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณา เพื่อท าความเข้าใจร่วมกันภายในทีม รวมทั้งการชี้แจง
วัตถุประสงค์ รายละเอียด และแผนการท างานของโครงการวิจัย เพราะโครงการวิจัยนี้ นับตั้งแต่การ
น าเสนอจนถึงการได้รับพิจารณาให้เซนต์สัญญานั้นใช้ระยะเวลานาน จึงท าให้ทีมวิจัยคนรุ่นใหม่บ้านยาง
เปาบางคนนั้นลืมวัตถุประสงค์ รายละเอียดรวมถึงแผนการท างานต่างๆ จึงท าให้ต้องมีการพูดคุยเพ่ือท า
ความเข้าใจกันใหม่ทั้งหมด โดยใช้ระยะเวลาในการท าความเข้าใจร่วมกันของทีมวิจัย 1 วัน ใช้สถานที่คือ
ห้องเรียนคณิต...ศาสตร์ชุมชน บ้านยางเปาเหนือ ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
 3.5 พัฒนาศักยภาพแกนน าคนรุ่นใหม่ในชุมชน (กรุงเทพฯ 3 คน) 1วัน - ตัวแทนของทีมวิจัยคนรุ่น
ใหม่บ้านยางเปาได้เดินทางไปกรุงเทพฯเพ่ือไปแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการวิจัยกับพ้ืนที่อ่ืนทั้ง6 พ้ืนที่ ซึ่งแต่
ละพ้ืนที่ได้น าเสนอโครงการวิจัยของพ้ืนที่นั้นๆและมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคมได้มีการ
แนะน า ให้ค าปรึกษาในแต่ละพ้ืนที่ พร้อมทั้งมีการพูดคุยถึงการวิจัยโดยใช้เครื่องมือPAR (การวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม) และมีการก าหนดแผนงานร่วมกันของงานวิจัยแต่ละภาค สิ่งส าคัญมีการสอนและแนะน าเรื่อง
ของการเงิน ซึ่งให้ตัวแทนของแต่ละโครงการมารวมตัวกันเพ่ือให้มีการแนะน าและติวเข้มเรื่องของการเงิน
ของแต่ละโครงการ 
 3.6 ประชุมทีมวิจัยคนรุ่นใหม่ 10 คน - จากที่ได้มีตัวแทนคนรุ่นใหม่บ้านยางเปาได้ไปเรียนรู้ร่วมกับ
พ้ืนที่อ่ืน พร้อมทั้งได้รับค าปรึกษา และแนะน า ก็ได้มีการกลับมาถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ที่
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ได้รับจากการไปเรียนรู้ ให้สมาชิกกลุ่มคนรุ่นใหม่บ้านยางเปาที่ไม่ได้ไปเรียนรู้ด้วยตนเอง ก็จะท าให้เกิดการ
เรียนรู้และมีความเข้าใจภายในทีมวิจัยเพ่ิมมากข้ึน 
 3.7 พัฒนาศักยภาพการออกแบบหลักสูตร PAR (กรุงเทพฯ 2วัน 2คน) - ระหว่างวันที่ 17-18 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ได้มีตัวแทนกลุ่นคนรุ่นใหม่บ้านยางเปา คือ นายองอาจ มิเง และนาย
จิณณพัต จริตดีสม ได้ไปร่วมกระบวนการออกแบบหลักสูตร PAR ที่ เรือนพฤกษา 2 ปาริชาติ บูติก รี
สอร์ท จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งได้มีการทบทวนความฝันของชุมชนผ่านกลุ่มคนรุ่นใหม่บ้านยางเปา ว่ามีความ
คาดหวังที่จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในอนาคตอย่างไร รวมถึงแนวทางที่จะพัฒนา มีการเรียนรู้
ถึงการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันว่าที่ผ่านมาปัญหาของการพัฒนาในอดีตมีอะไรบ้าง รวมทั้งการเรียนรู้
เรื่องการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป  

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบที่ส าคัญคือ  
 1) การสังเกตุ การดูว่าเกิดอะไรขึ้น และสามารถน าเสนอตามความจริงที่ปรากฏ 
 2) การสะท้อนความคิด คือการแลกเปลี่ยนความคิด การพัฒนาความคิด เพ่ือรายงานและ
เผยแผ่สู่สาธารณะ 
 3) การวางแผน ประกอบด้วย การตั้งค าถามที่จะหาค าตอบให้ชัดเจน การระบุกิจกรรมต่างๆ
ที่ทดลอง และการพัฒนาแผนปฏิบัติการ 
 4) การลงมือปฏิบัติการ คือการลงมือปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ 
 5) การแลกเปลี่ยน ช่วงระหว่างการปฏิบัติงานต่างๆจะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันอย่าง
สม่ าเสมอ มีการได้ร่วมการออกแบบหลักสูตร PAR ว่าควรมีเนื้อหา กิจกรรมแบบไหนเพ่ือให้
สอดคล้องกับทีมวิจัยและชุมชนที่ท าการวิจัย โดยอาศัยเครื่องมือต่างๆเพ่ือให้ได้มาของข้อมูล สู่
การน าไปวิเคราะห์ต่อไปของทีมวิจัย 

 3.8 พัฒนาศักยภาพทีมวิจัยคนรุ่นใหม่ 11 คน 3วัน - ระหว่างวันที่ 14-16 เดือนมกราคม พ.ศ. 
2563 ทีมอาจารย์และทีมพ่ีเลี้ยงจากมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม ทั้งหมด 8 คน ได้เข้ามายังพ้ืนที่บ้านยาง
เปา ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย ซึ่งเป็นพ้ืนที่วิจัยของคนรุ่นใหม่บ้านยางเปา เพ่ือท าพัฒนาศักยภาพของ
ทีมวิจัย โดยมีการแนะน าเครื่องมือ PAR ต่างๆที่ควรใช้ในชุมชนเพ่ือให้ได้ข้อมูลมา ซึ่งแต่ละเครื่องมือของ
PAR นั้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ เวลา ข้อมูลที่ต้องการ ผู้ให้ข้อมูล เป็นต้น แต่ละข้อมูลนั้นก็ต้องใช้
เครื่องมือที่แตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้วิจัยว่าต้องการข้อมูลประเภทใด เช่น ต้องการข้อมูล
เกี่ยวกบัประวัติชุมชนก็จะใช้เครื่องมือTime line ข้อมูลประเภทประเพณีใช้ปฏิทินชุมชน เป็นต้น  

หลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องของเครื่องมือ PAR ได้มีการทดลองใช้เครื่องมือPAR โดยผ่านการลงมือ
ปฏิบัติจริง ซึ่งจะให้ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกร ได้มาให้ข้อมูลต่างๆตามท่ีทีมวิจัยต้องการข้อมูล 
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มีการได้ฝึกการลองใช้เครื่องมือPAR หลายเครื่องมืออยู่ เช่น Time line , ปฏิทินฤดูกาล, นาฬิกา
ประจ าวัน,  Mind map เป็นต้น การปฏิบัติการผ่านการลงมือจริงนั้นจะท าให้ทีมวิจัยเกิดการเรียนรู้และ
ทักษะที่เพ่ิมมากข้ึนในการใช้เครื่องมือ PAR  

เมื่อมีการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็จะน าข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและกัน แล้วท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน หลังจากที่ท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันแล้วก็จะได้ข้อมูลตามที่ต้องการ และน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาฝึกเขียนและฝึกน าเสนอข้อมูลเพ่ือให้เข้าใจง่าย โดยมีการแบ่งกลุ่มของทีมวิจัยในการฝึก
เขียนข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ แล้วแต่ละกลุ่มก็มาน าเสนอให้กลุ่มอ่ืนได้รับฟัง 
 3.9 ออกแบบแบบสัมภาษณ์ - การเก็บข้อมูลในชุมชนของทีมวิจัยนั้นต้องใช้เครื่องมือที่เพ่ิมขึ้นอีก
หนึ่งอย่างคือแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามนั้นทางทีมวิจัยก็ต้องออกแบบร่วมกันเพ่ือให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามเป้าหมายที่จะต้องการเก็บข้อมูล เช่น เกี่ยวกับครัวเรือน แนวคิดของเกษตร ซึ่งจ าเป็นต้อง
ออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทชุมชนและเหมาะสมกับข้อมูลที่ต้องการทราบ หลังจากการออกแบบเสร็จก็
จะท าการลงมือเก็บข้อมูล ซึ่งจะช่วยกันเก็บข้อมูลโดยแบ่งให้ทีมวิจัยแต่ละคนได้รับผิดชอบ ใช้ระยะเวลา
ในการเก็บข้อมูลในพื้นท่ีระยะเวลา 1 เดือน โดยจะเก็บข้อมูลของเกษตรกรตัวอย่าง 20 ราย ซึ่งแบ่งเป็น2 
กลุ่ม กลุ่มละ 10 ราย โดยมี เกษตรกรที่ท าเคมี 10 ราย และเกษตรกรที่ท าเกษตรทางเลือก 10 ราย  
 3.10 เวทีแลกเปลี่ยน ท าความเข้าใจโครงให้เกษตรกรตัวอย่าง จ านวน20 คน - การคัดเลือก
เกษตรกรตัวอย่าง 20 ราย นั้น ท าการคัดเลือกจาก ผู้ที่สนใจ ผู้ที่ท าจริง เครือญาติที่สนใจ เมื่อได้กลุ่ม
เกษตรกรตัวอย่าง 20 ราย ก็ต้องท าการชี้แจงโครงการวิจัยให้เกษตรกรทั้งหมดให้ได้รับฟัง และท าความ
เข้าใจร่วมกัน รวมถึงการชี้แจงแผนงานของโครงการที่จะเกิดขึ้นในระหว่างที่ท าการวิจัย ว่าจะต้องท า
อะไรบ้าง มีกิจกรรมอะไรที่ต้องท าและเข้าร่วมกิจกรรม มีกิจกรรมที่ส าคัญอีกอย่างคือ การให้ท าแบบ
บันทึกรายรับ รายจ่ายของ กลุ่มเกษตรกรตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อทราบถึงรายรับ รายจ่ายของครัวเรือน 
 3.11 อบรมออนไลน์ - สืบเนื่องจากในช่วงที่มีการท าวิจัยนั้น จะต้องมีการพบปะกับทีมพ่ีเลี้ยงหรือ
ทีมจากมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีวิกฤติเหตุการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 
โควิด-19 ซึ่งท าให้รัฐบาลได้ออกมาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดการระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด -19 จึง
ท าให้ทีมวิจัยไม่สามารถไปอบรมหรือเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับทีมพ่ีเลี้ยงหรือทีมจากมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือ
สังคม เลยท าให้เกิดการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น เพ่ือให้เกิดการติดตามและสื่อสารอย่างต่อเนื่องจึง
ได้มีการจัดประชุม อบรมออนไลน์ เกิดข้ึนทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นการแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัจจุบันในพ้ืนที่ว่ามีอะไร
เกิดข้ึนบ้าง และได้ท ากิจกรรมอะไรไปแล้วบ้าง พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนกับพ้ืนที่อ่ืน 
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ครั้งที่ 2 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 การเรียนรู้ร่วมกันเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บ
ข้อมูล ความเหมาะสมในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง การฝึกวิเคราะห์ข้อมูล  

ครั้งที่ 3 วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563  การเรียนรู้เรื่องการเขียนโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่เกิด
จากการค้นพบปัญหาในช่วงที่ท าการวิจัย  

ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นการน าเสนอโครงการแก้ไขปัญหาที่ค้นพบจากการท า
วิจัย และรับฟังข้อเสนอแนะจากทีมพ่ีเลี้ยงและทีมจากมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ืองสังคม ซึ่งโครงการที่ทีมวิจัย
คนรุ่นใหม่บ้านยางเปาได้เสนอนั้น คือ โครงการสวนหลังบ้าน 
 3.12 กระบวนการเสริมทักษะการวิจัยและการถอดบทเรียนในพ้ืนที่ จ านวน10คน - ทีมวิจัยคนรุ่น
ใหม่บา้นยางเปามีการประชุมกลุ่มกันอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นการสร้างก าลังใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็น
การพูดคุยในเรื่องของงานวิจัย ซึ่งทุกคนจะช่วยระดมความคิดเห็น ในการช่วยกันออกแบบเครื่องมือที่
เหมาะสมกับกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างและชุมชน เมื่อได้เครื่องมือที่เหมาะสมแล้ว ทีมวิจัยก็จะลงพ้ืนที่เพ่ือน า
เครื่องมือที่ได้ไปใช้กับกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างและชุมชนก็จะท าให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ  
 เมื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลของทีมวิจัยแล้ว ก็จะช่วยกันมาวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การจัดหมวดหมู่
ข้อมูล การวิเคราะห์น้ าหนักข้อมูล เป็นต้น เมื่อเกิดการวิเคราะห์ก็จะท าให้ข้อมูลมีความหมาย มีเหตุ มีผล 
จะท าให้ได้ข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ได้ จากนั้นก็น าข้อมูลที่ได้มาน าเสนอในรูปแบบต่างๆที่สามารถให้คน
อ่ืนเข้าใจง่ายเช่น กราฟ แผนที่ความคิด(Mind map) ปฏิทินฤดูกาล ปฏิทินชุมชน เป็นต้น   
 3.13 การบันทึกกิจกรรมรายรับรายจ่ายของครัวเรือน 20 ราย - กิจกรรมส าคัญที่ให้กลุ่มเกษตรกร
ตัวอย่างมีส่วนร่วมคือ การบันทึกรายรับ ร่ายจ่ายของครัวเรือน 20 ครัวเรือน เป็นการฝึกวินัยในการบันทึก 
พร้อมทั้งยังทราบถึงรายรับ รายจ่ายของครัวเรือนตัวเอง และยังสามารถวางแผนรายรับ รายจ่ายของ
ครัวเรือนในอนาคตได้อีกด้วย เพราะท่ีผ่านมากลุ่มเกษตรกรตัวอย่างไม่เคยมีการบันทึกรายรับ รายจ่าย จึง
ไม่ทราบว่าครัวเรือนของตนเองนั้นเสียค่าใช้จ่ายไปกับอะไรบ้าง 
 
4. การเปลี่ยนแปลงของศักยภาพคนรุ่นใหม่และเกษตรกรตัวอย่าง 
 4.1 ก่อนเข้าโครงการวิจัย ลักษณะการท างานแต่ก่อน  
 เดิมทีคนรุ่นใหม่บ้างยางเปามีการท ากิจกรรมในชุมชนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วในเรื่องของการท างาน
ร่วมกับชาวบ้าน มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ แต่อาจจะไม่ค่อยชัดเจน ลักษณะของการท างานก็จะเป็นการ
ท างานแบบจิตอาสา แต่ทุกคนภายในทีมมีส่วนร่วมให้การแสดงความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับการท างาน
ร่วมกัน เช่น การสร้างฝายชะลอน้ า การเก็บขยะในชุมชน การท าเกษตร เป็นต้น ซึ่งแต่ละครั้งของการท า
กิจกรรมก็ต้องมีการ ประชุมพูดคุยภายในกลุ่มก่อน เมื่อได้ข้อตกลงก็จะท าการชี้แจงให้กับผู้น าชุมชนทราบ 
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เมื่อชี้แจงกับผู้น าชุมชนทราบแล้วก็จะมาวางแผนการท างานร่วมกันของทีมงานคนรุ่นใหม่ โดยจะแบ่งงาน
ตามความถนัดของทีมงาน เช่น คนประสานงาน การเงิน ประชาสัมพันธ์เป็นต้น  
 ยังมีอาจารย์คณิต ธนูธรรมเจริญ จากสมาคมภูมินิเวศ์พัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยบูรพา มาช่วยกันสอน แนะน าเรื่องของงานการพัฒนาชุมชนบนฐาน
ทรัพยากรชุมชน จึงท าให้กลุ่มคนรุ่นใหม่บ้านยางเปาพอมีความรู้ด้านงานพัฒนาชุมชนอยู่บ้าง  ซึ่งทีมวิจัย
บางคนก็เคยมีประสบการณ์ในการท างานชุมชน แต่บางคนไม่เคยมีประสบการณ์ในการท างานในชุมชน 
อาจท าให้เกิดช่องว่างของการเรียนรู้ก็ได้ 
 ส่วนกลุ่มเกษตรกรก็ท างานเกี่ยวกับเกษตรกรรมตามที่ตัวเองถนัด ไม่ตระหนักถึงการที่ได้มีพืชผัก
ไว้บริโภคเอง ส่วนใหญ่จะซื้อพืชผักจากร้านค้าหรือตลาดสด ซึ่งไม่รู้ถึงท่ีมาของพืชผักเหล่านั้นว่าปลอดภัย
หรือไม่  
 4.2 ระหว่างเข้าโครงการ  

ช่วงระหว่างที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ท าให้ทีมวิจัยทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองขึ้นหลายๆ
ด้าน เช่น ทักษะ การเขียน การอ่าน การสื่อสาร การวิเคราะห์ เป็นต้น ซึ่งแต่ละคนมีทักษะ องค์ความรู้
เพ่ิมขึ้นมากกว่าเดิมเป็นอย่างมาก บางคนซึ่งไม่เคยเข้าร่วมกระบวนการท างานกับชุมชนที่มีขั้นตอนและ
รายละเอียดที่มากแบบนี้ จึงท าให้ได้ประสบการณ์โดยตรง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่น
ให้กับตนเองในการท างานกับชุมชน   

จากทีมวิจัยคนรุ่นใหม่บ้านยางเปาได้ลงมือปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทีม
วิจัยในแต่ละช่วงเช่น ช่วงของการวางแผนการท างานหรือปฏิบัติงาน จะท าให้ทีมวิจัยเกิดการวางแผน
อย่างเป็นระบบ คิดอย่างรอบคอบ การกล้าแสดงออก แม้ว่าจะอยู่ต่อหน้าชาวบ้านหลายคน เช่น การลง
พ้ืนที่เก็บข้อมูล การอบรมเกษตรกรตัวอย่าง ซึ่งจะเป็นเวทีที่ทีมวิจัยจัดขึ้นเอง จ าเป็นต้องมีการคิด 
วางแผนอย่างรอบคอบรวมถึงการควบคุมเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

ส่วนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวิจัยต่างตระหนักถึงความส าคัญของการปลูกพืชผักไว้บริโภคเอง 
เกษตรกรเองก็ให้ความสนใจ ให้ความร่วมมือและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพ่ือประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับตัว
เกษตรกรเอง คือการมีพืชผักที่ปลอดภัยไว้บริโภคเอง 

การเปลี่ยนแปลงระดับตัวบุคคลจะมีวิธีคิดท่ีเปลี่ยนจากเดิม ซึ่งจะมีการคิดแบบเป็นขั้นตอน แบบ

แผน ในการท างานแต่ละอย่าง มีความรู้และทักษะทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงทัศนะคติในการมอง

ชุมชนที่เป็นบวก การเปลี่ยนแปลงระดับครอบครัว คือการยอมรับจากครอบครัวในการท ากิจกรรมการ

ผลิตเกษตร และการเปลี่ยนความคิดของคนในครอบครัวให้ปลูกพืชผักไว้บริโภคเอง การเปลี่ยนแปลงใน
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ระดับชุมชนคือมีการยอมรับคนรุ่นใหม่ในชุมชน มีความเชื่อมั่น รวมถึงการรวมกลุ่มกันปลูกพืชผักไว้

บริโภค และในอนาคตมีการวางแผนเรื่องการจัดการผลผลิตและตลาดในชุมชนรวมถึงตลาดในอ าเภอ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 สร้างการมีส่วนร่วมคนรุ่นใหม่และเกษตรกรในชุมชนและหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรม เพื่อสร้างความม่ันคงทางอาหารและการพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืนของชุมชน 

 
1. การสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย ชุมชน หน่วยงานภายนอก 
 การสร้างการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ เกษตรกร ในชุมชน โดยเริ่มจากการท าความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่าง ทีมวิจัยคนรุ่นใหม่ และเกษตรกรในชุมชน เกี่ยวกับการสร้างแหล่งอาหารของตนเอง ที่มีความ
ปลอดภัย และความหลากหลายของพืชผัก ทั้งนี้จะท าให้คนรุ่นใหม่และเกษตรกรได้ตระหนักถึงคุณค่าของ
การสร้างแหล่งอาหารของตนเอง เมื่อท าความเข้าใจร่วมกันแล้วก็เกิดการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ ซึ่ง
คนรุ่นใหม่และเกษตรกรจะช่วยกันลงมือปฏิบัติเอง โดยมีทีมวิจัยเป็นผู้แนะน าและติดตามการปฏิบัติงาน 
 หน่วยงานภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรม เพ่ือสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารและพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนของชุมชน ได้แก่ สมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และมหาวิทยาแม่โจ้ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานนี้จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของ การสร้างองค์ความรู้และการ
พัฒนาทีมวิจัยคนรุ่นใหม่ให้มีความสมดุลของทีมเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงการท าหน้าที่ของการเป็นทีมวิจัยใน
ชุมชนที่เป็นกลาง ไม่แสดงความคิดแทนคนในชุมชน ซึ่งหน่วยงานทั้งสองได้กล่าวมานัน้ยังมีการติดตาม ให้
ค าแนะน า และคอยเสริมก าลังใจให้ทีมวิจัยอยู่เสมอ 
 
2. การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ชุมชนบ้านยางเปาเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่กันแบบเครือญาติ มีการเกื้อหนุน ช่วยเหลือกันอย่าง
สม่ าเสมอ ยังคงความเป็นชุมชนแห่งการเอ้ือเฟ้ือ ทีมวิจัยคนรุ่นใหม่เองก็เป็นคนในชุมชนอยู่แล้ว มีการท า
กิจกรรมต่างๆอย่างสม่ าเสมอมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว เพราะก่อนที่จะมีโครงการวิจัยเกิดขึ้ น ทางกลุ่ม
คนรุ่นใหม่บ้านยางเปาได้มีการท ากิจกรรมต่างๆเช่น การสร้างฝายชะลอน้ า การเก็บขยะ การท างาน
สาธารณประโยชน์ และการท าเกษตรกรรม เป็นต้น ซึ่งในกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น  เกิดจากการพูดคุย
แลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ท าให้เกิดความอยากในการท ากิจกรรมในชุมชน  

เมื่อเกิดความอยากแล้วก็พูดคุยตกลงกันในเรื่องของกิจกรรมที่จะท า มีการคิด การวางแผน
ร่วมกัน แล้วน าไปปรึกษากับผู้น าชุมชน เพื่อให้ผู้น าชุมชนได้ทราบและช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคน
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รุ่นใหม่ในชุมชนอีกด้วย โดยการท ากิจกรรมต่างๆในชุมชนนั้น มีการเริ่มท ามาแล้วไม่ต่ ากว่า 3 ปี ซึ่ง
กิจกรรมที่ท านั้นคนในชุมชนจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันเองภายในชุมชน การเห็นค่าหรือเห็นความส าคัญ
ของคนรุ่นใหม่ชุมชน จากคนในชุมชน หรือผู้น า ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่คนรุ่นใหม่ทุกคนก็เป็นลูกหลาน
ของคนในชุมชนเองอยู่แล้วเกิดความคุ้นเคย และที่ส าคัญคือ การที่คนรุ่นใหม่ลงมือปฏิบัติจริง เท่านั้นยังไม่
พอคนรุ่นใหม่ท าการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้เกิดความเชื่อมั่น ความไว้ใจ และคนในชุมชนก็จะ
ให้ความร่วมมืออย่างสม่ าเสมอ อีกอย่างสมาชิกในทีมวิจัยเองเคยมีการท างานร่วมกับเครือข่ายอ่ืนๆจึงท า
ให้เกิดความไว้ใจและน่าเชื่อถือเพ่ิมมากข้ึนไปอีก  

ที่ผ่านมาทีมคนรุ่นใหม่เองก็มีการท างานร่วมกับผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา โดยมีการประสานงาน
ร่วมกันอยู่เสมอ รวมทั้งการประสานงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เช่น โรงเรียนบ้านยางเปา ศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาอมก๋อยตามแนวพระราชด าริ อ าเภออมก๋อย เป็นต้น ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็มีบทบาทแตกต่างกัน
ไปตามกิจกรรมที่จัดขึ้น 
 

3. การวางแผนและการจัดการผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในพื นที่ชุมชนบ้านยางเปา 

 ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ชุมชนบ้านยางเปานั้นมีหลายหลายชนิด ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่มาจาก

กลุ่มเกษตรกรคนรุ่นใหม่ในพ้ืนที่ ที่มีการรวมกลุ่มกันท าเกษตรอินทรีย์ในนามของของกลุ่มฅนรักษ์ยางเปา 

ซึ่งผลผลิตที่ออกมาในภาพรวมนั้นก็มีปริมาณที่ไม่มากนัก แต่ก็พอเพียงพอต่อความต้องการของคนในพ้ืนที่ 

ผลผลิตจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล และค่อนข้างมีความหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืช โดยที่

ผลผลิตที่ผลิตได้ส่วนมากเป็นพืชผักพ้ืนถิ่น ซึ่งความหลากหลายของผลผลิตที่ผลิตได้มีเพียงพอต่อความ

ต้องการของผู้บริโภคในพ้ืนที่นั้น เกิดจากการดูแลเอาใจใส่ของเกษตรกรรุ่นใหม่อินทรีย์ที่ใส่ใจการผลิต 

ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์พืช การเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูก การให้น้ าและการบ ารุงพืชด้วยวัสดุธรรมชาติ การ

ป้องกันก าจัดวัชพืช การเก็บเกี่ยว และการวางจ าหน่าย แต่อย่างไรก็ตามปัญหาหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นเสมอ

ภายหลังการเก็บเกี่ยวของผลผลิตเกษตรอินทรีย์ คือ การขาดการเชื่อมโยงตลาด ท าให้เมื่อมีผลผลิตไม่มี

ตลาดรองรับที่แน่นอน และปัญหาการขาดความต่อเนื่องในการผลิตของกลุ่มเกษตรกรคนรุ่นใหม่เอง ด้วย

เหตุนี้ทางกลุ่มคนรุ่นใหม่จึงได้มีการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ด้วยระบบการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วน

ร่วม (PGS) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกษตรกร ผู้บริโภค 

องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา สาธารณสุขอ าเภออมก๋อย ศูนย์การ

เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย โรงพยาบาลอมก๋อย เกษตรอ าเภออมก๋อย และ 
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Node วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ม.แม่โจ้ ในการท างานร่วมกันเพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดระบบการรับรอง

มาตรฐานแบบมีส่วนร่วมอมก๋อย (PGS Omkoi) ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้บริโภคทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารอินทรีย์

ในพ้ืนที่อมก๋อยได้ง่ายขึ้น และที่ส าคัญสามารถเลือกซื้อผลผลิตอินทรีย์ได้ตามความต้องการ ได้บริโภค

อาหารที่ดี อาหารเป็นยาและปลอดภัยต่อสุขภาพ 

 โดยทางกลุ่มเกษตรกรคนรุ่นใหม่จึงได้ประชุมเพ่ือหาข้อตกลงในการแก้ปัญหาการผลิตความ

ต่อเนื่องในการผลิต ตลอดจนการสร้างการเชื่อมโยงตลาดให้เกิดข้ึน โดยมีกระบวนการในการขับเคลื่อน ที่

เริ่มต้นด้วยการหาข้อตกลงและแนวทางในการวางแผนการผลิต ซึ่งการวางแผนการผลิตพืชผักหรือการ

วางแผนจัดการเพาะปลูก เป็นกระบวนการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ

ตั้งแต่การปลูกพืชไปจนถึงการใช้ประโยชน์หรือรายได้ที่ได้จากพืชที่ผลิต โดยมีความมุ่งหวังให้การปลูกพืช

ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงก าลังแรงกายและเวลาที่เสียไปในการดูแล ซึ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ ปราชญ์

ชุมชน และกลุ่มองค์กรสนับสนุนได้ร่วมระดมความคิดและร่วมก าหนดแนวทางในการวางแผนการผลิต 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติของสมาชิกในการจัดการผลผลิตเกษตรอินทรีย์ไว้ดังนี้ 

 1) ส้ารวจสภาวะความต้องการตลาดในท้องถิ่นและหาข้อมูลพืชที่จะผลิต เป็นข้อมูลที่ส าคัญที่

เกษตรกรคนรุ่นใหม่จ าเป็นต้องรู้ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค เพ่ือที่จะน าข้อมูลสภาวะความ

ต้องการของตลาดในท้องถิ่นมาใช้ในการประกอบการวางแผนการผลิต และการหาข้อมูลพืชที่เป็นที่นิยม

และต้องการของตลาดก็มีความส าคัญ หากไม่ทราบวิธีการเพาะปลูก การดูแล การปลูกตรงตามฤดูกาล ก็

จะส่งผลต่อผลผลิตของพืชที่ต้องการจะปลูก ท าให้การผลิตอาจไม่คุ้มต่อการลงทุน การส ารวจสภาวะ

ความต้องการตลาดในท้องถิ่นและหาข้อมูลพืชที่จะผลิตจึงเป็นสิ่งที่เกษตรกรคนรุ่นใหม่ควรที่จะต้องท า

อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรคนรุ่นใหม่ ก็ได้มีการด าเนินการในการส ารวจความต้องการการบริบริโภค

พืชผักในพ้ืนที่อมก๋อย และน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาใช้ในการวางแผนการผลิต 

 2) ตัดสินใจก้าหนดพืชที่ปลูก โดยค้านึงถึงฤดูกาลและสภาพพื นที่ว่าเหมาะสมหรือไม่ เป็น

กระบวนการที่เกษตรกรคนรุ่นใหม่ต้องท าความเข้าใจถึงความเหมาะสมของพืชและฤดูกาลที่จะท าการ

เพาะปลูกว่าเหมาะสมหรือไม่ เมื่อท าไปแล้วจะได้ผลผลิตคุ้มค่าต่อการลงทุนทั้งแรงกายแรงใจและเวลาใน

การดูแลหรือไม่ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์คนรุ่นใหม่บ้านยางเปาค านึงถึงเรื่องนี้ เป็นส าคัญเพราะการได้

ออกไปศึกษาดูงานที่บ้านแม่ทา ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมกันถอดบนเรียน

จากผู้รู้/ปราชญ์ชุมชน ในการศึกษาดูงานที่ชุมชนแม่ทา ท าให้ได้ทราบว่าการจะท าเกษตรอินทรีย์ให้ได้
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ผลผลิตออกมาดีและมีคุณภาพ ผลผลิตมีคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุด และง่ายต่อการดูแลเอาใจใส่ 

จ าเป็นที่จะต้องปลูกพืชให้ตรงตามฤดูกาล เพราะการปลูกพืชตรงตามฤดูกาลจะท าให้พืชที่ปลูกมีการ

เจริญเติบโตที่ดี การให้คุณค่าทางสารอาหารก็จะสมบูรณ์เต็มที่ อีกทั้งการดูแลโดยเฉพาะเรื่องศัตรูพืชตาม

ธรรมชาติก็ง่าย หากปลูกตามฤดูกาลศัตรูทางธรรมชาติของพืชก็จะมีน้อย จึงท าให้ผลผลิตที่ได้จากการ

ปลูกตามฤดูกาลได้ผลดีและมีคุณค่าทางโภชนาการที่มากกว่าการปลูกพืชนอกฤดูกาล 

 3) ก้าหนดพื นที่เพาะปลูกพืช โดยเกษตรกรควรพิจารณาพื นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมกับพืชที่

ปลูก เนื่องด้วยการท าเกษตรอินทรีย์เป็นการท าการเกษตรที่ต้องใช้แรงงานในการท าเกษตรที่มาก

พอสมควร และการท าเกษตรอินทรีย์เป็นการท าเกษตรที่ต้องเน้นการดูแลเอาใจใส่พืชผักหรือผลผลิตที่

ปลูก ดังนั้นการท าเกษตรอินทรีย์นั้นเกษตรกรท าคนเดียวหรือท าในระดับครอบครัวจึงใช้พ้ืนที่ไม่มาก การ

ก าหนดพ้ืนที่ในการเพาะปลูกจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการวางแผนในการผลิต เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่หลากหลาย

และตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งกลุ่มเกษตรกรคนรุ่นใหม่บ้านยางเปาจึงได้มีการพูดคุยวางแผน

ในการจัดสรรพื้นที่ของตนเองให้เหมาะสมในการเลือกท าการเพาะปลูกพืช และท าข้อตกลงกับกลุ่มในการ

วางแผนการผลิตพืชไม่ให้พืชที่ปลูกมีการซ้ ากันมากและพ้ืนที่พอต่อการเพาะปลูกและดูแล 

 4) การจัดท้าปฏิทินการชุมชน ตารางการปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนที่เกษตรกรคนรุ่นใหม่ได้น ามา

ประยุกต์ใช้ในการวางแผนการผลิตเพ่ือท าให้เห็นถึงภาพรวมของการเพาะปลูก และวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของคนในชุมชน โดยการร่วมกันก าหนดตารางหรือปฏิทินการเพราะปลูก ประเพณีท้องถิ่น อาหารท้องถิ่น 

และน าตาราง/ปฏิทินชุมชนที่ได้มาใช้เป็นตัวก าหนดเวลาในการท าการเกษตรในพ้ืนที่ และน ามาใช้ในการ

ก าหนดแผนการเพาะปลูกพืชในแต่ละช่วงเดือน ช่วงฤดูกาล ประกอบกับการท าตารางการปฏิบัติงานว่า

แต่ละวันจะท าอะไร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจดบันทึก เตือนความทรงจ า น าข้อมูลมาใช้ประกอบการวาง

แผนการผลิตในครั้งต่อไปว่าควรจะท าอย่างไร ในอดีตมีปัญหาหรือไม่ ควรจะแก้ปัญหานั้นอย่างไร 

 5) น้าผลที่เกิดขึ นจากการด้าเนินการเพาะปลูกในรอบการผลิตก่อนหน้ามาเป็นข้อมูล

ประกอบการวิเคราะห์และทบทวนแผนการผลิตให้เหมาะสมต่อไป เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการจด

บันทึกในการผลิตครั้งเก่ามาใช้ประกอบการพิจารณาและวิเคราะห์การท าการเพาะปลูกครั้งใหม่ โดยการ

วิเคราะห์ว่าในการท าการผลิตที่ผ่านมามีปัญหา หรืออุปสรรคในการท าอย่างไร ถ้าหากเกิดปัญหาอย่างใน

ครั้งที่ผ่านมาควรแก้ปัญหาหรือวางแนวทางในการหาทางออกไว้อย่างไร ตลอดจนการวิเคราะห์ถึงความ

คุ้มค่าในการวางแผนการผลิตครั้งต่อไปบนฐานการใช้ข้อมูลการผลผลิตในอดีตที่ผ่านมา 
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 อีกทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่บ้านยางเปาได้มีการร่วมกันสร้างรูปแบบการวางแผนการผลิตอย่างมีส่วน

ร่วมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ “ฅนรักษ์ยางเปา” ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรคน

รุ่นใหม่ผู้ท าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ อ.อมก๋อย โดยสมาชิกกลุ่มเกษตรกรคนรุ่นใหม่ได้มีการวางแผนการปลูก

ในไร่นาของตน มีการผลิตพืชผักในฤดูกาลต่างๆ ตามชนิดพืชเป็นที่ต้องการของตลาด โดยการเพาะปลูก

พืชด้วยเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรคนรุ่นใหม่เป็นผู้เก็บเมล็ดพันธุ์และขยายพันธุ์เอง มีรูปแบบแผนการปฏิบัติที่

ชัดเจน รวมทั้งได้มีการก าหนดเป้าหมายและกฎกติการ่วมกันของสมาชิกกลุ่มตามกระบวนการรับรอง

มาตรฐานแบบมีส่วนร่วมอมก๋อย (PGS Omkoi) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 เป้าหมายในการท้าเกษตรอินทรีย์ 

 1. กินอยู่ปลอดภัย 

 2. มีแหล่งจ าหน่ายผลผลิตอินทรีย์ 1 แหล่ง 

 3. มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค 

 4. ลดการใช้สารเคมี, ใช้สารชีวภัณฑ์ 

 5. การรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง 

 6. การศึกษาหาความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ 

 7. เน้นการเพาะกล้าส าหรับใช้ปลูกด้วยตนเอง 

 8. เน้นการปรับเปลี่ยน 

 9. ผลผลิตที่ได้มีการแปรรูป เพ่ือสร้างมูลค่าของสินค้า 

 10. มีการใช้มูลสัตว์ หรือปุ๋ยคอกในการท าการเกษตร 

 11. มีระบบการจัดการของกลุ่ม ตั้งแต่กระบวนการวางแผนการผลิต การแปรรูป การตลาด 

 12. เน้นการปลูกพืชที่หลากหลาย  

 13. เพ่ิมพ้ืนที่ทางการเกษตร  

 14. โดยระยะเริ่มแรก เน้นปลูกเอง บริโภคเอง เหลือก็น าไปขาย (ในพื้นที่ 1 งาน)  

 15. เพ่ิมจ านวนผู้ผลิตหรือกลุ่มเกษตรกรผู้ท าเกษตรอินทรีย์ในชุมชน จ านวน 50 คน 

 

กฎกติกาในการท้าเกษตรอินทรีย์ 

1. ให้การรับรองพ้ืนที่ทางการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี 6 เดือน 
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2. ไม่ใช้สารเคมีทุกชนิด 

3. ท าแนวกันชน ระยะห่าง 3-5 เมตร จากแปลงเกษตรเคมี 

4. ส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นและใช้เมล็ดพันธุ์จากภายนอกท้องถิ่นได้ 

5. ห้ามสวมสิทธิ์ของกันและกันภายในกลุ่ม  

6. มีการประชุม ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน 

7. ท าปุ๋ยหมักเอง/ใช้สารสกัดชีวภัณฑ์ 

8. ก าหนดให้ระยะเวลา 1 ปี อยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยน 

9. มีการวางแผนการผลิตร่วมกัน 

10. พ้ืนที่ท าการเกษตรควรมีบ่อพักน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร 

11. มีการเยี่ยมแปลง ตรวจแปลง 1 ครั้งต่อเดือน 

 

4. การเชื่อมโยงตลาดในพื นที่ชุมชนบ้านยางเปา 

 การเชื่อมโยงตลาดในพ้ืนที่อมก๋อยเป็นกระบวนการขับเคลื่อนที่เกิดจากการท างานร่วมกันของ

กลุ่มคนรุ่นใหม่ ปราชญ์ชุมชน และ Node วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ในการเชื่อมโยงประสาน สร้างความ

เข้าใจ แก่ผู้บริโภค หน่วยงานภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ทั้งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน โดยเน้นการ

เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ให้ความส าคัญต่อการขับเคลื่อนการท าเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ องค์การบริหารส่วน

ต าบลอมก๋อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา โรงพยาบาลอมก๋อย ส านักงานเกษตรอ าเภออมก๋อย 

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ศูนย์ภูฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เป็นต้น โดยใช้หลักในการขับเคลื่อนและยึดโยงสร้างความเข้าใจร่วมกัน มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการใช้ปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และชี้ให้เห็น

ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ระดับชุมชน 

จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก

ในพ้ืนที่อมก๋อย เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดยยึดหลักความพอเพียง มาเป็นแนวทางในการ

ด าเนินชีวิตของคนในพื้นที่ ซึ่งความพอเพียงในที่นี้หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ

จ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการน าความรู้
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ต่างๆ ที่เกิดจากการศึกษาและพัฒนาตนเองมาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และที่

ส าคัญจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชุมชนให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ด าเนิน

ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบ เพ่ือให้สามารถปรับการด าเนินชีวิของ

คนในชุมชนให้สมดุลและพร้อมต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งด้านวัตถุ สิ่งแวดล้อม และ

วัฒนธรรมจากโลกภายนอก บนฐานความพอเพียงและการท าเกษตรอินทรีย์ 

 2) การตลาดยุค 4.0 เป็นการน าความรู้หลักการการตลาดที่น าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย 

เพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภคสินค้าหรือผลผลิตเกษตรอินทรีย์ การตลาดยุค 4.0 นั้น มีการพัฒนามาจากการตลาด

ยุค 1.0 คือ การตลาดที่เน้นสินค้าเป็นหลัก ยุค 2.0 คือ การตลาดที่เน้นผู้บริโภคเป็นหลัก และ ยุค 3.0 คือ 

การตลาดที่เน้นให้ความส าคัญกับความเป็นมนุษย์เป็นหลัก และการตลาดยุค 4.0 เน้นอยู่ 3 เรื่องใหญ่ๆ 

คือ 1) เปลี่ยนแปลงจากการผลิตสินค้าทั่วไป เป็นสินค้าเชิงนวัตกรรมมากขึ้น 2) มีการใช้เทคโนโลยี 

นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในอุตสาหกรรม และ 3) เปลี่ยนจากประเทศที่รับจ้างการผลิตใน

เชิงอุตสาหกรรม เป็นการเน้นภาคบริการมากกว่าเดิม ซึ่งการตลาดยุค 4.0 นั้นจะเห็นได้ว่าจากการท า

อาชีพเกษตรแบบดั้งเดิม ที่ใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว ก็หันมาใช้เทคโนโลยี ใช้อุปกรณ์ช่วยเก็บเกี่ยวที่

ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตมากขึ้นกว่าเดิม การท าการตลาดก็หันมาใช้ช่องทางในการสร้างตลาดแนวใหม่โดย

ใช้ช่องทางการค้าออนไลน์มากยิ่งขึ้น ซึ่งเกษตรกรรุ่นใหม่ในพ้ืนที่ต้องปรับตัว และพร้อมกับการใช้

เทคโนโลยีมาใช้เป็นตัวช่วยในการเพาะปลูก และดูแลพืชผัก เช่น การใช้ระบบการให้น้ าแก่พืชผักอัจฉริยะ 

ระบบการตรวจสอบคุณภาพของดินก่อนเพาะปลูก เป็นต้น และการท าการตลาดรูปแบบใหม่ เช่น การท า

การตลาดเพ่ือการเข้าถึงลูกค้าโดยตรงอย่างการขายพืชผักผลผลิตอินทรีย์ผ่านทาง  Facebook, Line, 

instagram เป็นต้น  

 3) ตลาดเป็นธรรม เป็นการสร้างระบบตลาดที่ไม่ใช่แค่เป็นแหล่งซื้อขาย แต่เป็นแหล่ง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนวิถีชีวิตซึ่งกันและกัน ทั้งในส่วนของกลุ่ม

เกษตรกรและผู้บริโภค โดยในส่วนเกษตรกรคนรุ่นใหม่จะได้ในส่วนของการก าหนดราคาที่เป็นธรรมจาก

ทั้งสองฝ่าย ผู้บริโภคก็จะได้สินค้าที่ตรงตามความต้องการของตนเอง และได้บริโภคอาหารที่ดีและ

ปลอดภัย มีราคาที่เป็นธรรม ถือได้เป็นตลาดที่เกื้อกูลกันและกัน ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ผลิตและ

ผู้บริโภค ที่ส าคัญของตลาดเป็นธรรม ท าให้ผู้บริโภครู้ถึงแหล่งผลิตสินค้า ใครเป็นผู้ผลิต กระบวนการผลิต 

ทั้งนี้เพ่ือสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค 
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 4) การเชื่อมโยงตลาด ในอนาคตอาจเป็นไปได้ว่าการซื้อขายผลผลิตอินทรีย์ท าให้ผู้บริโภคเข้าถึง

แหล่งผลิตได้ง่าย การซื้อขายจะเป็นในลักษณะการซื้อขายถึงสวนเกษตรกร รวมไปถึงผู้บริโภคสามารถ

เยี่ยมชมสวนเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรได้ ทั้งนี้เมื่อการตลาดเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ผู้บริโภค

ในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงก็สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งอาหาร และหันมาใส่ใจสุขภาพตนเองและคนรอบ

ข้าง ให้ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การสร้างข้อตกลงร่วมระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และ

หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการสร้างระบบการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม(PGS) จึงเป็น

ทางออกของเกษตรกรคนรุ่นใหม่ในพ้ืนที่ในการสร้างการเชื่อมโยงตลาดที่เห็นในเชิงรูปธรรม และเป็นการ

สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในการเข้าถึงอาหารอินทรีย์ในพ้ืนที่ชุมชนบ้านยางเปาและพ้ืนที่อ าเภออม

ก๋อย 

 

5. การสร้างระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมในพื นที่ชุมชนบ้านยางเปา 

กลุ่มคนรุ่นใหม่ ปราชญ์ชุมชน และ Node วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการสร้าง

ระบบการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม(PGS) เพ่ือเป็นการสร้างระบบการรับรองผลผลิตเกษตรอินทรีย์

ในพ้ืนที่ชุมชนบ้านยางเปา และอ าเภออมก๋อย ในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและตัวเกษตรกร

ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เอง ในการสร้างมาตรฐานของการท าเกษตรอินทรีย์ว่ากลุ่มเกษตรรุ่นใหม่บ้านยางเปา

นั้นได้ท าเกษตรอินทรีย์จริง มีมาตรฐานรองรับ สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าผลผลิตที่

ออกมาเป็นผลผลิตอินทรีย์ ซึ่งกระบวนการรับรองมาตรฐานอย่างมีส่วนร่วม นั้นมีกระบวนการส่วนหนึ่งที่

ผู้บริโภคหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจ/เยี่ยมชมแปลงเกษตรกร เกษตรกรได้

สื่อสารให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ผู้บริโภครู้ถึงแหล่งที่มาของผลผลิต ท าให้เกิดความเชื่อมมั่นและเกิดการบอก

ต่อ เป็นการเพ่ิมช่องทางการตลาดในรูปแบบหนึ่ง หากมองย้อนกลับว่าการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วน

ร่วม(PGS) มีความส าคัญอย่างไรนอกจากการสร้างความเชื่อมมั่นให้แก่ผู้บริโภค เป็นเครื่องรับรองการันตี

ผลผลิตเกษตรอินทรีย์แล้วนั้น การรับการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม(PGS) ยังเป็นสิ่งที่ใช้ในการ

จ าแนกผลผลิตในพ้ืนที่ว่าเป็นผลผลิตอินทรีย์ ผลผลิตผักปลอดภัย ผลผลิตผักไฮโดรโปรนิค หรือผลผลิต

พืชผักทั่วไป ในบางสถานการณ์ที่มีการจัดระบบตลาดอินทรีย์ขึ้นในพ้ืนที่ก็จะสามารถแยกได้ เนื่องด้วย

หากใครต้องการน าผลผลิตมาขายในตลาดอินทรีย์ในพ้ืนที่ต้องผ่านระบบการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วน

ร่วม(PGS) ก่อน จึงจะได้รับการรับรองและสามารถน ามาขายได้ในรูปแบบของผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ซึ่ง
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หากไม่มีระบบการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม(PGS) ผู้บริโภคก็ไม่สามารถจ าแนกได้ว่าพืชผักที่มาขาย

ว่าเป็นพืชผักอินทรีย์จริงหรือไม่ อาจเป็นเพียงแค่การแอบอ้างว่าพืชผักที่มาขายนั้นเป็นพืชผักอินทรีย์แต่

ความเป็นจริงเป็นพืชผักปลอดภัยหรือพืชผักทั่วไป แต่ถ้ามีระบบการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม(PGS) 

ก็จะสามารถรู้ได้ว่าพืชผักที่น ามาจ าหน่ายเป็นผลผลิตอินทรีย์หรือ ซึ่งกระบวนการรับรองมาตรฐานแบบมี

ส่วนร่วม(PGS) มีหลักการและรายละเอียดในการขับเคลื่อนดังนี้ 

ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่อมก๋อยนั้น

เกิดจากการที่เกษตรกรคนรุ่นใหม่บ้านยางเปาได้เล็งเห็นว่า การรับรองสินค้าเกษตรในท้องตลาดทั่วไป

อย่างการรับรองมาตรฐาน IFOAM EU หรือ มอน. ท าไมถึงมีค่าใช้จ่ายในการรับรองที่มีราคาแพง กลุ่ม

เกษตรกรคนรุ่นใหม่ในพ้ืนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ผู้บริโภคเองก็ไม่สามารถเขาถึงได้ ซึ่งผลผลิตทางการ

เกษตรที่ผลิตออกมาหากได้รับการรับรองเป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ก็จะมีราคาที่สูง ฉะนั้นกลุ่มเกษตรกร

รุ่นใหม่จึงรวมตัวกันเพ่ือสร้างระบบการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม (PGS) ซึ่งการรับรองแบบมีส่วน

ร่วมของกลุ่มเป็นการรับรองมาตรฐานความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรคนรุ่นใหม่ผู้ท าเกษตรอินทรีย์ทุกคน 

ท าหน้าที่เป็นกรรมการร่วมกัน โดยมีหลักการส าคัญของการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ดังนี้ 

1. การก าหนดวิสัยทัศน์ร่วม คือ การตั้งเป้าหมายร่วมกัน เพ่ือให้ได้ข้อตกลงร่วมกันภายในกลุ่มได้

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่สมาชิกกลุ่มทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย์  ด้วย

การลด ละ เลิกการใช้สารเคมีทุกประเภท และใส่ใจทุกข้ันตอนของกระบวนการผลิต เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับ

ประทานอาหารที่ดีและปลอดภัยต่อสุขภาพ 

2. การมีส่วนร่วม คือ การร่วมกันตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ของสมาชิกภายในกลุ่ม รวมถึง

คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการตรวจแปลง ถือได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้ง

ด้านการการจัดการพื้นที่เพาะปลูก เมล็ดพันธุ์ ดูแลการรักษาพันธุ์พืช การก าจัดศัตรูพืช ด้วยกระบวนการ

อินทรีย์ มีส านึกที่ดีในการผลิตที่ไม่เสี่ยงต่อการท าลายระบบนิเวศ และคุณภาพชีวิตของทุกสิ่ง  

3. มีความโปร่งใส คือ โดยให้สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันตรวจสอบซึ่งกันและกัน ว่ามีใครแอบใช้

สารเคมีในแปลงพืชผักของตนเอง ซึ่งการท าอาชีพเกษตรอินทรีย์นั้น เกษตรกรจะต้องยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้บริโภค  

4. กระบวนการเรียนรู้ คือ กระบวนการ PGS เป็นเครื่องหนึ่งที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 

ทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยน
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ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนวิถีชีวิตซึ่งกันและกัน เพ่ือสร้างความเข้าใจ สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ในการขับเคลื่อนพื้นที่อมก๋อยสู่การเป็นชุมชนแห่งการบริโภคอาหารอินทรีย์ที่ยั่งยืน 

5. สร้างความเชื่อมันต่อกัน คือ เป็นการสร้างความเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและกันของสมาชิก

ภายในกลุ่มด้วยการปลูกพืชที่ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี รวมไปถึงการสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค ได้

บริโภคอาหารที่ดี ปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกาย รวมถึงการบริโภคอาหารเป็นยา และบริโภคอาหารตาม

ฤดูกาล 

6. ความเชื่อมโยงในแนวราบ คือ เป็นการเชื่อมโยงเครือข่าย ทั้งเครือข่ายผู้ผลิตในพ้ืนที่อมก๋อย 

และเครือข่ายการตลาด โดยขับเคลื่อนให้มีตลาดอินทรีย์อมก๋อยเพ่ิมขึ้น ทั้งในพ้ืนที่หน่วยงานราชการ 

โรงเรียน โรงพยาบาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขอ าเภอ เป็นต้น รวมถึงหน่วยงานเอกชน

และตลาดชุมชน ทั้งนี้ ก็เพ่ือให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงแหล่งอาหารอินทรีย์ได้มากยิ่งขึ้น 

กระบวนการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วมของตลาดอินทรีย์อมก๋อย เป็นกระบวนการรับรอง

ภายใต้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของ“ตลาดเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

MJU-PGS” โดยที่ตลาดเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรภาคีที่อยู่ภายใต้สมาพันธ์มาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย 

 

6. กระบวนการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม (PGS) ในพื นที่ชุมชนบ้านยางเปาและอ้าเภออมก๋อย  

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์กลุ่ม   

ขั้นที่ 2 เรียนรู้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพ่ือปรับความเข้าใจให้ตรงกันในเรื่องของความหมาย 

แนวคิด และวัตถุประสงค์หลัก 

ขั้นที่ 3 เรียนรู้กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วม ตามหลักการส าคัญ 

อาทิ มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ มีความโปร่งใส มีความไว้วางใจ มีความสัมพันธ์ในแนวราบ 

และสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

ขั้นที่ 4 กลุ่มตกลงมาตรฐานร่วมกัน โดยให้สมาชิกกลุ่มก าหนดข้อตกลงของร่วมกัน  

ขั้นที่ 5 กลุ่มตกลง กฎ กติกา ข้อตกลงร่วมกัน วางแนวทางการท างานร่วมกัน อาทิ การมี

ข้อตกลงพ้ืนฐาน มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 คน มีการตรวจเยี่ยมแปลง มีค่าสมัครแรกเข้า การจัดประชุมทุก

เดือน ฯลฯ ตั้งกติกาพ้ืนฐาน อาทิ ถ้าตรวจพบสารเคมี หรือละเมิดมาตรฐานอ่ืนๆ ต้องมีการพิจารณา 
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ร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมกลุ่ม มีการบันทึกข้อมูลสมาชิก หรือการตั้งบท ลงโทษ ตักเตือน 

หยุดจ าหน่าย ตัดสิทธิ ชั่วคราวหรือตัดออกจากกลุ่ม ในกรณีผิดร้ายแรง 

ขั้นที่ 6 กลุ่มตกลงบทลงโทษร่วม วางมาตรการ ป้องกันการท าผิด เพ่ือการพัฒนามากกว่า จับผิด

รวมไปถึงการตรวจสอบให้เป็นไป ตามมาตรฐานร่วม 

ขั้นที่ 7 กลุ่มจัดท าเอกสาร เพ่ือเป็นหลักฐาน ในการตรวจสอบ เช่น ใบสมัคร ประวัติ การบันทึก

ชนิดประเภท จ านวนของพืช ที่ปลูก ขนาดพ้ืนที่ แผนผังแปลง ฯลฯ เพ่ือสามารถสืบค้น และประสานงาน 

ในการขึ้นทะเบียนกับเครือข่าย พร้อมเอกสารการตรวจสอบรับรอง จากกระบวนการร่วมกันตัดสิน ว่า

ผ่าน มาตรฐานร่วมหรือไม่ มีแนวทางพิจารณา 3 แนวทาง ดังนี้  

ผ่าน คือ มีการปฏิบัติตาม มาตรฐานร่วมอย่างครบถ้วน  

ผ่านอย่างมีเงื่อนไข คือ การปฏิบัติตาม แต่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องมีการแก้ไขในระยะเวลา   

ก าหนด    

ไม่ผ่าน คือ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานร่วม 

 ขั้นที่ 8 ประกาศรับตรารับรองมาตรฐานอย่างมีส่วนร่วม หลังจากการด าเนินการทั้งหมด เป็นที่

เรียบร้อย 

 โดยในทุกขั้นตอนของการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วมอมก๋อย (PGS Omkoi) มีการจัดการ

เพ่ือให้แน่ใจว่าผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์จะไม่ปะปนกับผลผลิตทั่วไป ไม่ปนเปื้อน ตรวจสอบย้อนกลับ

ได้ ควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค้าและวัตถุดิบ ตลอดจนการรักษาความเที่ยงตรงของความเป็น 

“อินทรีย์” ของสินค้าและวัตถุดิบ (Organic Integrity) อีกทั้งยังมีการก าหนดมาตรฐานและการดูแล

คุณภาพของการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วมอมก๋อย (PGS Omkoi) มีรายละเอียดดังนี้ 

 การตรวจสอบผู้ผลิตที่สามารถจ าหน่ายผลผลิตของตนเองที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วน

ร่วมอมก๋อย (PGS Omkoi) ได้นั้น ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เสียก่อน โดยมี

คณะกรรมการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วมอมก๋อย (PGS Omkoi) เป็นผู้ดูแลให้การตรวจสอบรับรอง

แก่เกษตรกรที่ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยมีการตรวจ ดังนี้ 

 1) การตรวจครั้งแรก เพ่ือให้การรับรอง มีการนัดล่วงหน้า 

 2) การตรวจติดตามผล หลังผ่านการรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 3) การตรวจพิเศษ เช่น การตรวจเพ่ือพิสูจน์ข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัยต่างๆของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิต 
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 การออกใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จะมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการรับรอง โดย

ระหว่างนั้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จะต้องมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม

อมก๋อย (PGS Omkoi) เพ่ือดูว่าผู้รับรองยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานอยู่หรือไม่  

 การละเมิดมาตรฐาน จะพิจารณาการลงโทษตามความรุนแรงของการละเมิด โดยการ ท าหนังสือ

เตือน ท าการตรวจพิเศษ ให้พักชั่วคราว หรือยกเลิกการรับรอง แล้วแต่กรณีไป โดยมีข้อควรระวังไม่ให้เกิด

การละเมิดมาตรฐานดังต่อไปนี้ 

 1. พ้ืนที่ลาดชันไม่มีการปลูกพืชกันหน้าดินพังทลาย 

 2. แปลงเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์อยู่ไม่ห่างจากแปลงเพาะปลูกเคมีโดยไม่มีการท าแนวกันชน 

 3. ใช้พืชตัดต่อพันธุ์กรรม (GMOs) 

 4. เผาวัสดุทางการเกษตรในแปลงที่ผ่านการรับรอง 

 5. มีการปนเปื้อนจากการใช้สารเคมีในดิน น้ าจากแปลงข้างเคียง 

 6. ไม่ด าเนินการแก้ไขปัญหาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 7. จงใจใช้สารเคมีต้องห้าม ในแปลงที่ผ่านการรับรอง 

7. เครือข่ายการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ PGS 

 การรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วมอมก๋อย (PGS Omkoi)  ถือได้ว่าเป็นระบบการรับรองหลักที่

เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผู้บริโภค กลุ่มผู้ประกอบการต่างๆ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน โดย

การขับเคลื่อนการเป็นชุมชน สังคมแห่งการบริโภคอินทรีย์อย่างยั่งยืนดังนั้นจะเห็นได้ว่าระบบการรับรอง

มาตรฐานแบบมีส่วนร่วม (PGS)เป็นเครื่องมือหนึ่ง ซึ่งเป็นขั้นตอนหรือกระบวนการกลางน้ า โดยจะเห็นได้

ว่า การท าเกษตรอินทรีย์ ต้องท าทุกข้ันตอนตั้งแต่กระบวนการต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ดังนี้ 

 ต้นน้ า คือ เป็นการผลิตหรือเพาะปลูกพืช โดยไม่ใช้สารเคมี มีการวางแผนการผลิตที่ถูกต้อง และ

ผลิตพืชผักในฤดูกาลต่างๆ ตามชนิดพืชที่ตลาดต้องการ 

กลางน้ า คือ กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าอินทรีย์ ด้วยการใช้พลังงานทางธรรมชาติ และ

การมีระบบการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม (PGS)  

ปลายน้ า คือ การตลาด การกระจายสินค้า และการประสัมพันธ์ เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถซื้อ

สินค้าได้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น  
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จากกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) สู่สังคมแห่งการบริโภค

อาหารอินทรีย์อย่างยั่งยืนในพ้ืนที่อมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการรวมกลุ่มและจัดกลุ่ม

เกษตรกร เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม  สร้างความไว้วางใจ สร้างความ

เชื่อมั่นซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม ด้วยการก าหนดเป้าหมายและกฎกติการ่วมกันตามกระบวนการรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) โดยมีการแบ่งกลุ่มในการขับเคลื่อน และท าการตรวจสอบ

ร่วมกันในการรับรองมาตรฐานได้ดังนี้ 

สมาชิกกลุ่ม 1     

1. นายองอาจ มิเง  

  ที่อยู่ 271 ม.2 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ต าแหน่ง ประธานกลุ่ม โทร. 084-9505634 

2. นางสาวอุไรวรรณ  ดีแฮ   

  ที่อยู่ 2 ม.4 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ต าแหน่ง รองประธานกลุ่ม โทร. 095-4466231  

3. นางวัชราภรณ์   ร าไพกระสินธุ์  

  ที่อยู่ 10 ม.14 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ต าแหน่ง เลขานุการ โทร. 081-0241694  

4. นายชาตรี  การย์ร าลึก  

ที่อยู่ ม.3 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทร. 080-6789743  

5. นายวิชช์  จันทร์ประเสริฐ  

ที่อยู่ 175 ม.3 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทร. 093-0634569  

6. นายศุถฤาษ ์ ณัฐรมย์  

ที่อยู่ 193 ม.4 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทร. 092-9291913  

7. นายตี๋  เปียงเพี้ยง  

ที่อยู่ 85 ม.9 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่   

8. นายละเซีย  ดาแคะแฮ  

ที่อยู่ 185 ม.3 ต.ม่อนจอง ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 080-7917647 

 

 

สมาชิกกลุ่ม 2      

1. นางจุฑามาศ พงศ์พิทยาภรณ์  
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ที่อยู่ 211 ม.2 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ต าแหน่ง ประธานกลุ่ม โทร. 086-4688587  

2. นางสาวสุดา วงศ์โสตถิไกร  

ที่อยู่ 84 ม.14  ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ต าแหน่ง รองประธานกลุ่ม โทร. 080-1229498  

3. ณัฐตินันท์ ร าไพบรรพต  

ที่อยู่ 189 ม.2 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ต าแหน่ง เลขานุการ โทร. 086-4511775  

4. นางสาววรรณา ธิติธนพัฒน์  

ที่อยู่ 245/1 ม.2 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทร. 086-3830721  

5. นายโปเด ร าไพวณา  

ที่อยู่ 3 ม.2 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทร. 086-1803544  

6. นายสมศักดิ ์พงศ์เกษมศานต ์ 

ที่อยู่ 30 ม.14 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทร. 097-9361501  

7. นางสาวฐิติมา รีเสอร์  

ที่อยู่ 38 ม.14 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทร. 088-4341057  

8. นางสาววลี  ปรัชญาภูวดล  

ที่อยู่ 87 ม.14 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่    

9. นายพิพนธ์  มิเง  

ที่อยู่ 186 ม.14 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทร. 080-1355767  

10. นางสาวจันจิรา  มานิตพนา  

ที่อยู่ 209 ม.14 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทร. 090-3192769  

 

สมาชิกกลุ่ม 3      

1. นายสุพจน์  วงศ์โสตถิไกร  

ที่อยู่ 186 ม.14 บ้านยางเปาเหนือ ต าแหน่ง ประธานกลุ่ม โทร. 085-7168059  

2. นายบุญชู  สยุมภูด าเนิน  

ที่อยู่ 75 ม.17 บ้านแม่ระมีด ต าแหน่ง รองประธานกลุ่ม โทร. 093-2859580 

3. นายกิตติ์ธเนศ วระสิทธุ์ร าไพ  

ที่อยู่ 256 ม.5 บ้านแม่ต๋อม  ต าแหน่ง เลขานุการ โทร. 080-7934179    
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4. นายดิลา  แววจันทรา  

ที่อยู่ 219 ม.5 บ้านห้วยหล่อดูก  โทร. 097-9924589  

5. นายเบญจมินทร์  คีรีมาลัย   

ที่อยู่ 73 ม.13 บ้านแม่ต๋อม  โทร. 093-2715918  

6. นายปรัชญาพร  ค้ าจุนคงคา   

ที่อยู่ 374 ม.13 บ้านแม่ต๋อม โทร. 098-7721342  

7. นายพงศักดิ ์ เพชรพงไพร   

ที่อยู่ 256/3 ม.13  บ้านแม่ต๋อม  โทร. 098-7718549 

 

สมาชิกกลุ่ม 4     

1. นายภานุวัฒน์ ฝนเมฆ   

ที่อยู่ 270 ม.9 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ต าแหน่ง ประธานกลุ่ม โทร. 095-0314378 

2. นายกิ่ง แก้วกัน  

ที่อยู่ 77 ม.9 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ต าแหน่ง รองประธานกลุ่ม โทร. 094-7034590 

3. นายส่งศักดิ์ แผ่นสุวรรณ  

ที่อยู่ 309 ม.9 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ต าแหน่ง เลขานุการ โทร. 093-2655578 

4. นางธนัญชกร สังข์กรด  

ที่อยู่ 39 ม.13 ต.ยางเปียง  ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทร. 093-1780341  

5. นางกิ่งแก้ว ใจตา  

ที่อยู่ 163 ม.1  ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทร. 093-1384297  

6. นายวิตติพัฒน์ ใจตา  

ที่อยู่ 41 ม.1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทร. 093-9765971  

7. จุฬาทิพย์ ลาภภพเพ่ิมพูน  

ที่อยู่ 147 ม.8  ต.ยางเปียง  ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทร. 088-1392665  

 

 ซึ่งการแบ่งกลุ่มของกลุ่มเกษตรกรผู้ท าอาชีพเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่อมก๋อยนั้น เป็นการแบ่งกลุ่ม

โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้สมาชิกลุ่มแต่ละกลุ่ม ได้บริหารจัดการกลุ่มด้วยกันเอง โดยร่วมกันตรวจแปลงของ
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สมาชิกกลุ่ม ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการท าเกษตรอินทรีย์ เทคนิคการปลูกพืช ให้ได้ผลผลิตดีตรงตาม

ความต้องการของผู้บริโภคและท้องตลาด การดูแลพืช การท าปุ๋ยใช้เอง ที่ส าคัญคือการสร้างความเข้าใจ 

ไว้ใจ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยการมีเป้าหมายสูงสุดร่วมกันคือ เพ่ือให้ผู้บริโภคทุกคนในพ้ืนที่

อมก๋อย ได้บริโภคอาหารที่ดี มีประโยชน์ และปลอดภัยต่อสุขภาพ  
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บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการวิจัย  

สิ่งที่ทีมวิจัยค้นพบจากการวิจัยตามวัตถุประสงค์มีดังนี้ 
วัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตเกษตรกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 

และแนวทางการพัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรม เพื่อสร้างความม่ันคงทางอาหารและการพึ่งตนเองได้
อย่างย่ังยืนของชุมชน   

จากการศึกษาจะพบว่าชุมชนบ้านยางเปาแบ่งเป็น 2 หมู่บ้าน คือ บ้านยางเปาเหนือ และบ้านยาง
เปาใต้ ซึ่งเป็นชุมชนที่เป็นชนเผ่ากระเหรี่ยง ส่วนใหญ่มีอาชีพท้าการเกษตรกรรม โดยอาศัยแหล่งน้้าจาก
ล้าน้้าแม่ละมีดและล้าน้้าแม่ตื่นในการท้าเกษตรกรรม สามารถจ้าแนกได้ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตเกษตรกรรมชุมชน 
พัฒนาการของการเกษตรกรรมของชุมชนบ้านยางเปานั้น เดิมทีสมัยก่อนจะท้าเกษตรกรรมจะท้า

เพ่ือยังชีพ ไม่มีการค้าขายแต่มีการแลกเปลี่ยน มีการท้าไร่หมุนเวียนเป็นหลัก ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นการท้า
นาด้าพอมีการท้านาด้าก็ท้าให้มีข้าวที่บริโภคเพียงพอต่อครอบครัว ซึ่งถ้าเทียบกับสมัยก่อนนั้นข้าวจะไม่
เพียงพอต่อการบริโภค จ้าเป็นต้องอาศัยการกิน เผือก มัน กลอย ข้าวโพดแทนข้าว หรือผสมกับข้าว  

หลังจากที่มีการท้านาด้าเพ่ิมมากขึ้นเรื่องข้าวก็ไม่มีปัญหาส้าหรับคนในชุมชน จึงมุ่งเน้น
การเกษตรที่มุ่งหวังการค้าขาย โดยมีการเริ่มปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ิมมากขึ้น ท้าให้ส่งผลกระทบหลายๆด้าน 
รวมถึงการลดลงของพืชอาหาร เนื่องจากไม่มีการท้าไร่หมุนเวียน ซึ่งการท้าไร่หมุนเวียนนั้นจะมีการปลูก
พืชอาหารไม่ต่้ากว่า 20 ชนิด พอไม่มีการท้าไร่หมุนเวียนก็ท้าให้พืชอาหารเหล่านั้นลดลงไปด้วย อีกทั้งยัง
ส่งผลกระทบในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้้า ป่า ผลกระทบด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม 
ซ่ึงแต่ละด้านล้วนส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนทั้งสิ้น 

2. แนวโน้มของสถานการณ์อาหารทางธรรมชาติและการเกษตร 
เนื่องจากชุมชนบ้านยางเปานั้นเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่กลางหุบเขาที่มีป่าล้อมรอบ ท้าให้มีความ

อุดมสมบูรณ์ทางพืชอาหารและสัตว์ป่า คนสมัยก่อนจึงออกล่าสัตว์ป่าและเก็บหาของป่าเพ่ือบริโภค พอ
เวลาเปลี่ยนไปจึงท้าให้วิถีชีวิตและวิถีการบริโภคเปลี่ยนไปจากเดิม เพราะการท้าเกษตรเชิงเดี่ยวที่ท้าให้มี
การบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ิมมากข้ึน มีการใช้สารเคมีมากขึ้นจึงท้าให้อาหารทางธรรมชาติลดลงหรือสูญหาย  
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จากการเก็บข้อมูลจะท้าให้พบว่า อาหารทางธรรมชาตินั้น สามารถจ้าแนกได้ 6 ประเภท คือ 
สัตว์ปีก สัตว์บก สัตว์น้้า สัตว์เลื้อยคลาน/สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้้า แมลง และพืช ซึ่งทั้ง 6 ประเภทนั้นสมัยก่อน
จะสามารถหาได้ง่ายและมีปริมาณที่มาก แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มที่ลดลงมากถ้าเทียบกับสมัยก่อน โดยจะ
พบว่าอาหารธรรมชาติประเภท สัตว์บกนั้นมีปริมาณที่ลดลงมากที่สุด รองลงมาจะพบว่าเป็นสัตว์ปีก สัตว์
น้้า สัตว์เลื้อยคลาน แมลงและพืชตามล้าดับ อาหารธรรมชาติที่ลดลงแต่ยังมีปริมาณที่มากอยู่คือ พืช 
รองลงมาจะพบว่าเป็นแมลง ซึ่งจะพบว่าแนวโน้มของอาหารธรรมชาตินั้งยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง 

3. สถานการณ์การผลิตเกษตรกรรมทางเลือกในพื้นทีชุ่มชนบ้านยางเปา 
การท้าเกษตรทางเลือกในชุมชนบ้านยางเปานั้น มีการปลูกพืชผักตามฤดูกาลที่สามารถสร้างเป็น

แหล่งอาหารให้กับครอบครัวของตนเองได้ โดยจะมีการผลิตตามช่วงฤดูกาลและแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล 
คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว แต่ละฤดูจะมีการปลูกพืชที่เหมือนและต่างกัน สามารถจ้าแนกพืชผัก 
ไม้ล้มลุกหรือไม้ยืนต้นได้ 6 ประเภท ได้แก่ พืชผัก ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย และ พืชสมุนไพร  

การผลิตเกษตรกรรมทางเลือกนั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่น้อยต่อคนท้า  เนื่องจากไม่ได้ใช้
สารเคมี และไม่ได้หักโหมการท้างานมากเหมือนการท้าเกษตรเชิงเดี่ยว ในการท้าเกษตรกรรมทางเลือกนั้น
มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น โดยอาศัยประสบการณ์ และการลงมือปฏิบัติ เป็นการท้าเกษตรโดย
การพ่ึงพาตนเองเป็นหลัก ท้าให้เกษตรกรลดต้นทุนในการผลิต และลดรายจ่ายในครัวเรือน 

4. แนวทางการพัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรม เพื่อสร้างความม่ันคงทางอาหาร 
ชุมชนบ้านยางเปามีปราชญ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านการเกษตรกรรมของชุมชน

อยู่แล้วในด้านการเพาะปลูกจะมีการเลือกพ้ืนที่เพาะปลูกที่เหมาะสม  และการเตรียมพ้ืนที่ส้าหรับ
เพาะปลูก ด้านการวางแผนเพาะปลูกก็จะการเลือกพืชที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกตามฤดูกาล ด้านการ
จัดการวัชพืชและจัดการโรค แมลง จะมีการปลูกพืชพร้อมกันเพ่ือหย่นเวลาในการท้างาน พร้อมทั้งยังเป็น
การดูแลจัดการกันเองของพืช เพราะพืชบางชนิดจะมีประโยชน์ในการคลุมหญ้า พืชบางชนิดจะเป็นตัวล่อ
แมลง พืชบางชนิดจะเป็นตัวไล่แมลง 

ดังนั้นจะต้องมีการรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านการท้าเกษตรกรรมในชุมชน เป็นลาย
ลักษณ์อักษรเพ่ือให้คนรุ่นใหม่หรือเด็กๆในชุมชนเรียนรู้ได้จากเอกสารที่ถูกรวบรวมไว้ อีกทั้งยังให้คนใน
ชุมชนเรียนรู้องค์ความรู้ที่ยังไม่ได้ทราบ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้ให้กับคนรุ่นต่อไป และยังเป็นการ
พัฒนาวิถีการผลิตเพื่อสร้างความม่ันคงอาหารในชุมชนบ้านยางเปาต่อไป 

โครงการสวนหลังบ้าน เป็นอีกแนวทางหนึ่งการพัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรมของคนในชุมชน 
เพ่ือให้เกิดการเพาะปลูกพืชผักต่างๆไว้บริโภค สวนหลังบ้านเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการศึกษาวิจัย 
ซึ่งได้ค้นพบว่า ปัจจุบันนั้นคนในชุมชนหันไปปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ิมมากข้ึนเพื่อให้ได้รายได้มาเลี้ยงครอบครัว 
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ท้าให้ไม่ค่อยมีการปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือน ส่วนใหญ่จะน้าเงินที่ได้จากการขายพืชเชิงเดี่ยวไปซื้อ
พืชผักหรือเนื้อสัตว์มาบริโภค ซึ่งพืชผักส่วนใหญ่นั้นก็สามารถปลูกเองได้  

ด้วยเหตุนี้ทางทีมวิจัยก็ได้ให้กลุ่มเกษตรกรทั้งเคมี และเกษตรกรทางเลือกนั้นได้มีกิจกรรมเพ่ิมขึ้น
ในการใช้ชีวิตประจ้าวัน คือ โครงการสวนหลังบ้าน เพื่อให้ทั้ง 2 กลุ่มได้มีพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือน เป็น
การลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรบางคนที่น้าพืชผักที่เหลือกินมาขายใน
ชุมชน พืชผักที่ปลูกและบริโภคนั้นก็สะอาด ปลอดภัย ไร้สารเคมี ท้าให้คนปลูกและคนบริโภคนั้นมีความ
มั่นใจเพ่ิมมากข้ึน  

จากสถาณการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19 นั้นซึ่งเป็นโรคระบาดที่
ค่อนข้างส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็ยอย่างมาก ท้าให้รัฐบาลต้องออกมาตรการในการเฝ้าระวังและ
ติดตามโรคระบาดโควิด-19นั้นอย่างใกล้ชิด ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการด้ารงชีพของคนใน
ประเทศเป็นอย่างมาก ท้าให้มีการปิดตัวลงของบริษัทต่างๆ มีการเลิกจ้างงานท้าให้มีคนตกงาน ไม่มีรายได้
ซึ่งล้วนแล้วส่งผลกระทบต่อการด้ารงชีวิตของคนในประเทศไทย ท้าให้บางที่ขาดแคลนอาหาร  มีการ
กักตุนอาหารไว้บริโภค การเข้าถึงอาหารส้าหรับคนบางกลุ่มนั้นยาก พืชผักมีราคาแพงและบางทีก็ขาด
ตลาด 

ส้าหรับบ้านยางเปานั้นไม่มีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงอาหาร หรือการขาดแคลนอาหารจ้าพวก
ของพืชผัก ซึ่งโรคระบาดโควิด-19นั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงอาหารแต่อย่างใด แต่ในทางกลับกัน
ชุมชนมีอาหารที่บริโภคเพียงพอและยังมีการแบ่งปันกันในชุมชน   
 
 
วัตถุประสงค์ข้อที่2. เสริมสร้างศักยภาพคนรุ่นใหม่และเกษตรกรในชุมชน ในการเป็นเกษตรกร
ตัวอย่างที่สามารถท าการผลิตเกษตรกรรมเพื่อสร้างความม่ันคงทางอาหารและการพึ่งตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 
 จากการศึกษาจะพบว่าเสริมสร้างศักยภาพคนรุ่นใหม่และเกษตรกรในชุมชน ในการเป็นเกษตรกร
ตัวอย่างที่สามารถท้าการผลิตเกษตรกรรมเพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหารและการพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
มีดังนี ้

1. กลุ่มเกษตรกรเคมี และกลุ่มเกษตรกรทางเลือก 
จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างทั้ง2กลุ่ม ซึ่งได้แก่ กลุ่มเกษตรกรเคมี และกลุ่ม

เกษตรกรทางเลือก จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่ท้าเกษตรเคมีใน 10  ครัวเรือน มีสมาชิกโดยรวม
ทั้งหมด 51 คน เป็นผู้ชาย 26 คน และผู้หญิง 25 คน ซึ่งอยูในวัยท้างาน (เกษตรกรรม) 31 คน วัยเรียน 
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16 คน ซึ่งมากกว่ากลุ่มเกษตรกรทางเลือกพบว่าใน 10  ครัวเรือน มีสมาชิกโดยรวมทั้งหมด 39 คน เป็น
ผู้ชาย 20 คน และผู้หญิง 19 คน ซึ่งอยูในวัยท้างาน (เกษตรกรรม) 23 คน วัยเรียน 9 คน สมาชิกที่อยู่ใน
วัยเรียนนั้นกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่ท้าเกษตรเคมี มีมากกว่ากลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่ท้าเกษตรทางเลือก 
ซึ่งอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่ท้าเกษตรเคมี มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่มากและ
จ้าเป็นต้องท้าการเกษตรที่เน้นพืชเศรษฐกิจ 

2. การเปรียบเทียบวิถีการผลิตเกษตรกรรมระหว่างเกษตรเคมีและเกษตรทางเลือก 
 2.1 เป้าหมายของการท าเกษตรเคมี และเป้าหมายของเกษตรกรที่ท้าเกษตรทางเลือก 
 เป้าหมายของการท าเกษตรเคมี คือ การสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว เพ่ือใช้จ่ายใน
ครัวเรือน ในชีวิตประจ้าวัน สิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ เช่น บ้าน รถยนต์ สิ่งของเครื่องใช้ จ้าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจ้าวัน แต่ต้องแลกกับหนี้สินที่ต้องจ่าย อีกทั้งมีการการส่งเสียให้ลูกให้เรียนหนังสือ
ซึ่งจ้าเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายด้วย สิ่งสุดท้ายคือการลงทุนต่อยอดในการท้าเกษตรเคมีที่มีค่าใช้จ่า ยที่สูงอยู่
เช่นกัน 

เป้าหมายของเกษตรกรที่ท าเกษตรทางเลือก คือ การพ่ึงพาตนเอง ไม่จ้าเป็นก็จะพ่ึงพาสิ่งอ่ืนที่
ไม่จ้าเป็น เน้นการบริโภคเอง เหลือก็จะน้าไปแบ่งปันหรือจ้าหน่ายในชุมชน เกษตรกรจะมีความสุขกับสิ่งที่
ได้ท้า ได้ปลูก ได้กิน และแบ่งปัน  

2.2 แนวคิดของกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างท่ีท าเกษตรเคมี 
ส่วนใหญ่เป็นเพราะอยากมีอาชีพหรือรายได้เพ่ือมาใช้จ่ายในครัวเรือน ได้แก่ปัจจัย 4 ที่มีความ

จ้าเป็นพ้ืนฐานในการด้ารงชีพ และสิ่งอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ใน
ครัวเรือน และกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างที่ท้าเกษตรเคมีที่มีแนวคิดต่อการท้าเกษตรทางเลือก ว่าท้ายาก มี
กระบวนการท้าท่ียุ่งยากหลากหลายขั้นตอน ทั้งยังขาดองค์ความรู้ความเข้าใจในการท้า ที่ส้าคัญไม่ได้สร้าง
รายได้ที่มากแก่ครอบครัว การที่กลุ่มเกษตรกรที่ท้าเกษตรเคมีที่มีแนวคิดต่อการท้าเกษตรเคมีด้วยกัน ว่า
การท้าเกษตรเคมนีั้นมีความจ้าเป็นต่อรายจ่าย ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับการศึกษาของบุตร ค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือนจ้าพวกอาหาร สิ่งอ้านวยความสะดวกในครัวเรือน เครื่องมือการท้าเกษตรหรือเครื่องมือเลี้ยง
ชีพ ซึ่งการท้าเกษตรเคมีนั้นจะท้าง่ายและให้ผลผลิตที่มาก สามารถจ้าหน่ายได้ ให้ค่าตอบแทนสูง 

2.3 แนวคิดของกลุ่มเกษตรตัวอย่างท่ีท าเกษตรทางเลือก 
เป็นการท้าเพ่ือยังชีพ ท้าเพ่ือการด้ารงชีวิตประจ้าวัน โดยมุ่งเน้นที่การบริโภคไม่ได้มุ่งเน้นที่การ

ขาย ปลูกเพ่ือบริโภค ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พืชผักปลอดภัย และแบ่งปันกันในชุมชน ซึ่งกลุ่มเกษตรกร
ที่ท้าเกษตรทางเลือกนั้นมีแนวคิดต่อการท้าเกษตรทางเลือกด้วยกัน คือเกษตรแบบมีขั้นตอน พิถีพิถัน 
ยุ่งยาก ต้องใส่ใจในการท้า สิ่งที่ได้คือ ความสุข เกิดการพ่ึงพาตนเอง และเกษตรเป็นพ้ืนฐานของการ
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ด้ารงชีวิต กลุ่มเกษตรกรที่ท้าเกษตรทางเลือกนั้นมีแนวคิดต่อการท้าเกษตรเคมีคือ ท ำเพรำะควำมจ ำเป็น
เพ่ือส่งลูกเรียน เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน กำรใช้ทรัพยำกรเยอะ ทั้งน้้า อุปกรณ์ในการท้า แรงงาน ปัจจัยใน
กำรเพำะปลูก มีต้นทุนการผลิตที่สูง ทั้งค่าปุ๋ย และยา ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพดินเสื่อม มีการ
บุกรุกพ้ืนที่ ขยะอันตรายเพ่ิมมากขึ้น 

2.4 แหล่งที่มาความรู้ / ทักษะการท าเกษตรของกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างท่ีท าเกษตรเคมี 
แหล่งที่มาของความรู้ และ ทักษะการท้าเกษตรของเกษตรกรในชุมชนบ้านยางเปาที่ใช้ในการท้า

เกษตรมาจาก ร้านค้าจ้าหน่ายสินค้าทางการเกษตร นายทุน เพ่ือนบ้าน บริษัทจ้าหน่ายสินค้าทางการ
เกษตร หน่วยงาน/องค์กร และสื่อสาธารณะ วิทยุ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์   

2.5 การจัดการดิน โรคแมลงวัชพืช  
การจัดการดิน สภาพดินในปัจจุบันที่เสื่อมสภาพเรื่อยๆ การท้าเกษตรจึงใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือการ

เจริญเติบโตของพืช ปุ๋ยที่มีสูตรธาตุอาหารตามที่พืชต้องการ จะมีการใช้ปูนขาวในการปรับความเป็นกรด-
ด่างในดินบ้าง โรคและแมลงก็เป็นปัญหาใหญ่ต่อเกษตรปัจจุบัน มีการก้าจัดโรคและแมลงโดยการใช้
สารเคมีเพ่ือประหยัดแรงงานและหย่นระยะเวลาในการท้างาน วัชพืชก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาของเกษตรกร
และส่วนใหญ่ก็จะใช้สารเคมีในการก้าจัดเช่นกัน 

2.6 องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ความเชื่อ พิธีกรรม  
องค์ควำมรู้ และภูมิปัญญำ และควำมเชื่อ พิธีกรรมที่เกี่ยวกับกำรท ำเกษตรทำงเลือกนั้น มีการ

เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ โดยการรมควัน การตากแห้ง การฝังในดินและการคลุกขี้เถ้า และมีการแลกเปลี่ยน
เมล็ดพันธุ์กัน หมัก มีการน้าภูมิปัญญาในการจัดการโรคแมลง และการปรับปรุงบ้ารุงดิน  ตั้งแต่การปลูก
แบบผสมผสาน การใช้ความร้อนหรือการเผาเพ่ือฆ่าเชื้อโรคและเมล็ดวัชพืช การใช้สมุนไพรไล่แมลง การ
ใช้ขี้เถ้าส้าหรับไล่แมลง ส่วนความเชื่อและพิธีกรรม มีการดูฤกษ์ยามในการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว 
การเรียกขวัญหลังการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว มีความเชื่อในการเลี้ยงเจ้าที่ที่ปกปักษ์รักษาช่วยให้การ
เพาะปลูกได้ผลผลิตดี 

องค์ควำมรู้ และภูมิปัญญำ และควำมเชื่อ พิธีกรรมที่เกี่ยวกับกำรท ำเกษตรเคมี คือการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์เพื่อการเพาะขยายพันธุ์ต่อ การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นเพ่ือป้องกันแมลง และการท้าเกษตรกรรม
ยังมีความเชื่อและพิธีกรรมดั้งเดิมอยู่ มีการดูฤกษ์ยามในการเพาะปลูก การเลี้ยงเจ้าที่ ได้แก่ ผีน้้า ผีโป่ง 
เจ้าที่นา  
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2.7 ปัญหาและอุปสรรคในการท าเกษตรเคมี  
ปัญหาหลักๆของการท้าเกษตรเคมี คือ ปัญหาการขาดแคลนน้้าในฤดูร้อน โรคและแมลงที่ดื้อยา

และเพ่ิมมากขึ้น วัตถุดิบของการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวส่วนใหญ่จะซื้อจากร้านค้าเกือบทั้งหมด แรงงานที่
ช่วยกันท้า และราคาที่ไม่แน่นอน 

2.8 ปัญหา และอุปสรรคของการท าเกษตรทางเลือก 
ปัญหาหลักๆ คือ โรคและแมลง ซึ่งตัวเกษตรกรเองก็ขาดความรู้ด้านการใช้สมุนไพรไล่แมลง ขาด

แรงงานที่จะมาช่วยงาน ขาดแคลนน้้าในฤดูแล้ง ขาดมูลสัตว์ที่ใช้ท้าปุ๋ยหมัก เพราะโค กระบือ ในชุมชน
เริ่มน้อยลงจึงท้าให้มีไม่เพียงพอ 
 3 กระบวนการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่และเกษตรกรตัวอย่าง  
 การพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่และเกษตรกรตัวอย่างนั้นมีกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งเกิด
ในชุมชน และนอกชุมชน ก็ล้วนเป็นการเพ่ิมพูล และพัฒนาของศักยภาพของคนรุ่นใหม่และเกษตรกร
ตัวอย่าง ซึ่งมีกระบวนการต่างๆดังนี้ 

1. การพูดคุย ท้าความเข้าใจ  
2. การิเคราะห์ปัญหาชุมชน 
3. การเขียนโครงการ 
4. ท้าความเข้าใจร่วมกันของทีมวิจัยคนรุ่นใหม่ 10 คน 
5. พัฒนาศักยภาพแกนน้าคนรุ่นใหม่ในชุมชน 
6. ประชุมทีมวิจัยคนรุ่นใหม่ 10 คน  
7. พัฒนาศักยภาพการออกแบบหลักสูตร PAR 
8. พัฒนาศักยภาพทีมวิจัยคนรุ่นใหม่ 11 คน 
9. ออกแบบแบบสัมภาษณ์ 
10. เวทีแลกเปลี่ยน ท้าความเข้าใจโครงการให้เกษตรกรตัวอย่าง 
11. อบรมออนไลน์  
12. กระบวนการเสริมทักษะการวิจัยและการถอดบทเรียนในพ้ืนที่ 
13. การบันทึกกิจกรรมรายรับรายจ่ายของครัวเรือน 20 ราย 

 4. การเปลี่ยนแปลงศักยภาพคนรุ่นใหม่และเกษตรกรตัวอย่าง 
4.1. ก่อนเข้าโครงการวิจัย ลักษณะการท างานแต่ก่อน 
คนรุ่นใหม่บ้านยางเปาเป็นลูกหลานของคนในพ้ืนที่ ซึ่งมีการรวมตัวท้ากิจกรรมในชุมชนอยู่แล้ว 

โดยมีการท้างานร่วมกับชาวบ้านในพ้ืนที่ การท้างานของกลุ่มจะมีการแบ่งบทบาทหน้าที่แต่ยังไม่ชัดเจน 
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และส่วนใหญ่การท้างานจะท้าแบบจิตอาสา กิจกรรมที่ท้าในชุมชน คือ การสร้างฝายชะลอน้้า การเก็บ
ขยะในชุมชน การท้าเกษตร กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ แต่ละกิจกรรมมีการพูดคุยกับผู้น้าชุมชนอย่าง
สม่้าเสมอ มีสมาคมภูมินิเวศ์พัฒนาอย่างยั่งยืนได้เข้ามามีบทบาทในการเสริมสร้างศักยภาพของคนรุ่นใหม่
บ้านยางเปาให้มีองค์ความรู้ มีทักษะ และแนวคิดท่ีจะช่วยกันพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานศักยภาพของชุมชน 

4.2 ระหว่างเข้าโครงการ 
ช่วงระหว่างที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ท้าให้ทีมวิจัยคนรุ่นใหม่ทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง

ขึ้นหลายๆด้าน เช่น ทักษะ การเขียน การอ่าน การสื่อสาร การวิเคราะห์ เป็นต้น ซึ่งแต่ ละคนมีทักษะ 
องค์ความรู้เพ่ิมขึ้นมากกว่าเดิมเป็นอย่างมาก บางคนซึ่งไม่เคยเข้าร่วมกระบวนการท้างานกับชุมชนที่มี
ขั้นตอนและรายละเอียดที่มากแบบนี้ จึงท้าให้ได้ประสบการณ์โดยตรง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจ 
ความเชื่อมั่นให้กับตนเองในการท้างานกับชุมชน   

ส่วนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวิจัยต่างตระหนักถึงความส้าคัญของการปลูกพืชผักไว้บริโภคเอง 

เกษตรกรเองก็ให้ความสนใจ ให้ความร่วมมือและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพ่ือประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัว

เกษตกรเอง คือการมีพืชผักที่ปลอดภัยไว้บริโภคเอง      

 การเปลี่ยนแปลงระดับตัวบุคคลจะมีวิธีคิดท่ีเปลี่ยนจากเดิม ซึ่งจะมีการคิดแบบเป็นขั้นตอน แบบ

แผน ในการท้างานแต่ละอย่าง มีความรู้และทักษะทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงทัศนะคติในการมอง

ชุมชนที่เป็นบวก การเปลี่ยนแปลงระดับครอบครัว คือการยอมรับจากครอครัวในการท้ากิจกรรมการผลิต

เกษตร และการเปลี่ยนความคิดของคนในครอบครัวให้ปลูกพืชผักไว้บริโภคเอง การเปลี่ยนแปลงในระดับ

ชุมชนคือมีการยอมรับคนรุ่นใหม่ในชุมชน มีความเชื่อมั่น รวมถึงการรวมกลุ่มกันปลูกพืชผักไว้บริโภค 

และในอนาคตมีการวางแผนเรื่องการจัดการผลผลิตและตลาดในชุมชนรวมถึงตลาดในอ้าเภอ 

 

วัตถุประสงค์ที่ 3. สร้างการมีส่วนร่วมคนรุ่นใหม่และเกษตรกรในชุมชนและหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรม เพื่อสร้างความม่ันคงทางอาหารและการพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืนของชุมชน 
 จากการศึกษาจะพบว่าสร้างการมีส่วนร่วมคนรุ่นใหม่และเกษตรกรในชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรม เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารและการพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืนของชุมชน มีดังนี้ 
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1. การสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย ชุมชน หน่วยงานภายนอก 
 การสร้างการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ เกษตรกร ในชุมชน โดยเริ่มจากการท้าความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่าง ทีมวิจัยคนรุ่นใหม่ และเกษตรกรในชุมชน เกี่ยวกับการสร้างแหล่งอาหารของตนเอง ที่มีความ
ปลอดภัย และความหลากหลายของพืชผัก ทั้งนี้จะท้าให้คนรุ่นใหม่และเกษตรกรได้ตระหนักถึงคุณค่าของ
การสร้างแหล่งอาหารของตนเอง หน่วยงานภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิถีการผลิต
เกษตรกรรม เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารและพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนของชุมชน ได้แก่ สมาคมภูมิ
นิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน และมหาวิทยาแม่โจ้ ซึ่งทั้ง 2 หนว่ยงานนี้จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของ การสร้าง
องค์ความรู้และการพัฒนาทีมวิจัยคนรุ่นใหม่ให้มีความสมดุลของทีมเพ่ิมมากขึ้น และแนวคิดที่จะช่วยกัน
พัฒนาชุมชนบนพื้นฐานศักยภาพของชุมชน  

2. การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เนื่องจากชุมชนบ้านยางเปาเป็นชุมชนของชนเผ่ากระเหรี่ยงซึ่งจะมีความเป็นพ่ีน้อง มีการ

ช่วยเหลือเกื้อกูล ยังคงความเป็นชุมชนแห่งการเอื้อเฟ้ือ หากในชุมชนมีกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น คนในชุมชน
ต่างมีส่วนร่วมในการช่วยกันเพ่ือให้กิจกรรมที่จัดขึ้นส้าเร็จ ทีมคนรุ่นใหม่ก็ได้ท้ากิจกรรมในชุมชนมาไม่ต่้า
กว่า 3 ปี จึงเกิดความเชื่อใจ ความเชื่อมั่นจากคนในชุมชนร่วมถึงผู้น้าชุมชน จึงท้าให้ชาวบ้านในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการท้ากิจกรรมด้วย ทีมคนรุ่นใหม่เองก็มีการท้างานร่วมกับผู้น้าชุมชน ผู้น้าศาสนา โดยมีการ
ประสานงานร่วมกันอยู่เสมอ รวมทั้งการประสานงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เช่น โรงเรียนบ้านยางเปา 
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามแนวพระราชด้าริ อ้าเภออมก๋อย เป็นต้น ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็มีบทบาท
แตกต่างกันไปตามกิจกรรมที่จัดขึ้น 
 
2. การอภิปรายผลการวิจัย 

กระบวนการเรียนรู้ในชุมชนนี้มีฐานคิดว่า “กลุ่มเยาวชนจะต้องไม่ลืมรากเหง้าของตัวเอง 
จะต้องมีกิน มีใช้ มีวิถีที่ไม่ลืม มีการผสมผสานวิถีชีวิตแบบเก่าและวิถีชีวิตแบบใหม่” แล้วจะท้า
อย่างไร เพ่ือไม่ให้กลุ่มเยาวชนไม่ลืมรากเหง้า สิ่งส้าคัญที่สุดที่เยาวชนไม่ควรลืม คือ รากเหง้าของตนเอง
คือเกษตร และวิถีชีวิตแบบดั่งเดิมต้องไม่ลืม องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ ที่สามารถน้ามา
ประยุกต์ใช้กับตัวเองหรือชุมชน ไม่ลืมของเก่า ไม่ปฏิเสธของใหม่ การใช้ให้เหมาะสมของเทคโนยีจะไม่ท้า
ให้เกิดความเลื่อมล้้า และการเอาเปรียบของมนุษย์ต่อทรัพยากรธรรมชาติ  

จากการศึกษาทีมวิจัยได้มีการเสนอกระบวนการพัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรม เพ่ือสร้างความ
มั่นคงทางอาหารและการพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืนของชุมชน โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 
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2.1 แนวทางการพัฒนาเยาวชน/คนรุ่นใหม่ในชุมชนต่อทัศนะที่ดีการท าเกษตรทางเลือกและ
การพัฒนาชุมชน 

  1) การเข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้ อ่ืน การมารวมกลุ่มกันของเยาวชนมาท้ากิจกรรมหรือ
ท้างานเพ่ือชุมชน เป็นสิ่งที่ต้องรวบรวมคนมาร่วมกลุ่ม แต่การรวบรวมเยาวชนนั้นจ้าเป็นต้องให้คนที่
มาร่วมกลุ่มนั้นต้องเข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นด้วยว่า การมารวมกลุ่มกันของเยาวชนนั้นเป็นสิ่งที่ชอบหรือ
ต้องการหรือไม่ มีกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้หรืออาชีพให้ เมื่อมีการท้า 

  2) การสร้างแนวคิด จุดร่วม หรืออุดมการณ์ร่วมกัน การสร้างแนวคิดนั้นเกิดจากการ
ปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตส้านึกรักบ้านเกิด มีความคิดที่จะพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยให้เยาวชนมีส่วนร่วม
ในการท้ากิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแนวคิดและอุดมการณ์ร่วมกัน วิธีการที่จะสร้าง
อุดมการณ์ร่วมกันคือ การพูดคุยกับเยาวชนอย่างสม่้าเสมอ พร้อมทั้งมีกิจกรรมร่วมกันในชุมชน 

  3) การสร้างแรงบันดาลใจ จากการศึกษาดูงานเพ่ือให้เยาวชนเกิดการค้นพบตัวเอง 
การศึกษาดูงานหรือแลกเปลี่ยนความรู้กับพ้ืนที่อ่ืน เพ่ือให้เกิดแรงบันดาลใจในการกลับไปลงมือปฏิบัติใน
ชุมชนหรือพ้ืนที่ของตนเอง การศึกษาดูงานนั้นยังเป็นการเพ่ิมมุมมอง หรือแนวคิดใหม่ๆในการท้างาน
ให้กับเยาวชน และยังเป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกเหนือจากต้าราที่เคยได้เรียนรู้  

  4) การลงมือปฏิบัติ หากเยาวชนที่มีพ้ืนที่เป็นของตนเองก็สามารถน้าองค์ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาดูงานมาใช้ในพ้ืนที่ของตัวเองได้เลย แต่หากเยาวชนที่ไม่มีพ้ืนที่ทางกลุ่มก็จะมีพ้ืนที่กลางให้ลงมือ
ปฏิบัติตามที่อยากจะท้า เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติ ผลที่เกิดขึ้ นในอนาคตคือ 
เครือข่ายที่เกิดจากการขยายสมาชิกของเยาวชน ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบให้กับคนในพ้ืนที่และคนนอก
พ้ืนที่ ยังสามารถท่ีจะจัดตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้อื่นได้มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และยังเป็นกลุ่มที่
สามารถพ่ึงตนเองได้ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ 

  5) การวางแผนจัดการตลาด เมื่อมีการท้าเป็นกลุ่ม ผลผลิตย่อมต้องมีการบริหารจัดการ
ที่ดี เนื่องจากมีผลผลิตที่ออกมาในปริมาณท่ีมากจ้าเป็นต้องมีการวางแผนในการเพาะปลูกและจัดการเรื่อง
ตลาด เพ่ือให้ผลผลิตออกอย่างต่อเนื่องอย่างสม่้าเสมอพร้อมทั้งมีการจัดการเรื่องของตลาดในอ้าเภอหรือ
ตลาดออนไลน์  

  6) หมั่นเติมก้าลังใจ เสริมพลังใจ โดยให้อาจารย์ ผู้มีประสบการณ์เข้ามาให้ความรู้ ให้
ก้าลังใจ ร่วมถึงบทบาทจากหน่วยงานภายนอก เนื่องจากการท้างานพัฒนาในชุมชนนั้นต้องใช้พลังกาย 
พลังใจเป็นอย่างมาก หากมีการท้างานไปโดยที่ไม่เติมก้าลังใจก็จะท้าให้คนที่ท้างานนั้นหมดพลังใจหรือ
หมดไฟที่จะท้างาน ดังนั้นจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้อาจารย์หรือผู้มีประสบการณ์ได้มาถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการท้างานรวมถึงการเสริมก้าลังใจในการท้างานให้กันและกัน 
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  7) ต้องเตรียมเด็กรุ่นใหม่ที่จะมาสานต่อแนวคิดของกลุ่ม (การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น) โดย
ในน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมกลับไปถ่ายทอดให้คนในครอบครัวทั้งพ่อ แม่หรือญาติพ่ีน้อง รวมถึงเพ่ือนๆ 
เพราะการที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชนร่วมกันนั้นจะเป็นการปลูกฝังแนวคิดไปด้วย และส่วนกลุ่ม
ที่เป็นแกนน้านั้น นอกจะถ่ายทอดให้กับเด็กๆและเยาวชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมแล้ว ยังสามารถไปถ่ายทอด
ให้กับเพ่ือนๆน้องๆที่สนิทและที่อยู่ในเครือข่ายร่วมกัน  

  8) หน่วยงานภายนอก องค์กรต่างๆเข้ามามีบทบาทหรือส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชน 
เช่น มหาลัยต่างๆ องค์การบริหารส่วนต้าบล หรืออ้าเภอ เข้ามามีส่วนช่วยในการสนับสนุนเรื่อง องค์
ความรู้ งบประมาณ และเป็นสื่อกลางในการประสานงานร่วมกัน เพ่ือช่วยกันพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพ
ที่ดีข้ึน 
 2.2 การจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรกรรมมีความส าคัญและจ าเป็นต้องการเปลี่ยนแปลงต่อ
ความม่ันคงทางอาหารของชุมชน เพราะท่ีผ่านมาไม่มีการเก็บข้อมูลด้านเกษตรกรรม เวลาที่มีการพูดคุย
หรือการแลกเปลี่ยนกันนั้น ขาดความน่าเชื่อถือเพราะไม่มีข้อมูลมาอ้างอิง เกษตรกรจึงไม่มีความตระหนัก
ถึงการเปลี่ยนแปลง การเก็บข้อมูลจึงเป็นเรื่องส้าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงต่อความมั่นคงด้านอาหาร 
 2.3 กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมสามารถกลไกการพัฒนาคนรุ่นใหม่และคนชุมชนให้คิด
อย่างเป็นระบบเชื่องโยงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การวิจัยครั้งนี้มีส่วนท้าให้คนรุ่นใหม่และคนในชุมชนมี
ความคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้นและยังท้าให้เกิดความตระหนักต่อสถาณการณ์ในชุมชนที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน จึงท้าให้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเช่น การรวมกลุ่มกันปลูกพืชผัก การลงแขกกันท้างาน เป็นต้น 
 2.4 ความเข้าใจหรือการยอมรับของชุมชนต่อการสร้างความม่ันคงทางอาหารมีน้อยกว่าการ
สร้างรายได้ ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนั้นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนั้นมีมากขึ้น ท้าให้เกิดความเข้าใจที่ผิดเพ้ียน
ไป คิดว่าสามารถน้าเงินที่ได้จากการท้าเกษตรเชิงเดี่ยวนั้นไปซื้อพืชผักได้ สามารถซื้ออะไรก็ได้ แต่อาจจะ
ลืมไปว่าสิ่งที่สามารถซื้อได้อย่างพืชผักในตลาดนั้น จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือไม่ และถ้าหากปลูกเองได้ก็
จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ แต่เกษตรกรให้ความส้าคัญต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารน้อย
มากมุ่งเน้นเรื่องรายได้มากกว่า 
 2.5 การวางแผนระบบการผลิต และการสร้างความต่อเนื่องของสินค้ามีความส าคัญต่อ
เกษตรกรรมทางเลือก การวางแผนการผลิตนั้นเป็นปัจจัยส้าคัญของการสร้างความต่อเนื่องของผลผลิต
เกษตรกรรมทางเลือก เพราะหากมีคนมาเสนอเรื่องตลาดให้ แต่ทางเกษตรกรไม่สามารถที่จะผลิตให้มี
ความต่อเนื่องได้ก็ไม่สามารถสร้างตลาดที่ยั่งยืนได้ ซึ่งในการสร้างความต่อเนื่องของผลผลิตทางการเกษตร
นั้นมีผลโดยตรงต่อทางการตลาด 
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2.6 เยาวชน คนรุ่นใหม่เป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะเป็นตัวเชื่อมกับชุมชนในการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรและความม่ังคงทางอาหาร คนรุ่นใหม่ในชุมชนเป็นกลุ่มคนที่ได้รับการศึกษาที่สูงกว่าเกษตรกร
ที่อยู่ในชุมชน อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพได้มากกว่ากลุ่มเกษตรกรรุ่นก่อน ซึ่งคนรุ่นใหม่
นั้นสามารถเชื่อมกับชุมชนและทรัพยากรจากภายนอกชุมชน เช่น หน่วยงานต่างๆ งบประมาณ องค์
ความรู้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คนรุ่นใหม่สามารถดึงองค์กรเหล่านี้ให้เข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนา
ด้านเกษตรกรรมทางเลือกได้ 

2.7 การสร้างพลังกลุ่มภายในชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบห่วงโซ่อาหารอย่างเป็น
ธรรมและยั่งยืน นอกจากการช่วยกันพลักดันเกษตรกรรมทางเลือกในชุมชนแล้วนั้น จ้าเป็นต้องสร้างพลัง
ให้กันเอง เช่น การประชุมแลกเปลี่ยนภายในกลุ่มอย่างสม่้าเสมอ การศึกษาดูงานจากเครือข่าย ซึ่งจะเป็น
ตัวช่วยในการเสริมพลังภายในกลุ่มและชุมชนในการช่วยกันพัฒนาระบบห่วงโซ่อาหารอย่างเป็นธรรมและ
ยั่งยืน 

2.8 การสร้างเครือข่าย เครือข่ายเป็นอีกส่วนส้าคัญในการช่วยกันพัฒนาเกษตรกรรมทางเลือก
ของคนในชุมชน ทั้งการสร้างเครือข่ายในชุมชนและนอกชุมชน ซึ่งเครือข่ายต่างๆจะช่วยกันหนุนเสริมใน
ส่วนที่ขาด เช่น องค์ความรู้ งบประมาณ พลังใจ 

2.9 คุณค่าของการท างานวิจัยชุมชนและคุณค่าของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชน 
 กลุ่มคนรุ่นใหม่บ้านยางเปาได้เริ่มมีการขับเคลื่อนงานในชุมชนเพ่ือช่วยกันพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น
กว่าเดิม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีพ ด้านสาธาราณะประโยชน์ ซึ่งคนรุ่นใหม่ในชุมชนได้เป็นคนริ่เริ่มท้า
กิจกรรมต่างๆเพ่ือให้คนในชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกัน กิจกรรมต่างๆที่ท้าส่วนใหญ่จะเห็นเป็นรูปธรรม
เช่น การสร้างฝายชะลอน้้า การลงมือช่วยงานด้านต่างๆ การเก็บขยะ การท้าเกษตรเป็นต้น มีการร่วม
กลุ่มการปลูกผักเพ่ือบริโภคและจ้าหน่าย ซึ่งท้าให้สามารถมีรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัวได้ รวมถึงยัง
สามารถช่วยงานในชุมชนได้ แต่กิจกรรมต่างๆท้าคนรุ่นใหม่ได้ลงมือปฏิบัตินั้น ไม่มีเอกสารและไม่มีข้อมูล
ในการยืนยันให้คนในชุมชนได้ทราบและเห็นถึงความส้าคัญของกิจกรรม 
 เมื่อคนรุ่นใหม่ท้างานวิจัยเรื่องการพัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร
บนฐานศักยภาพชุมชนบ้านยางเปา ต้าบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ท้าให้ได้เรียนรู้และมีองค์ความรู้
เพ่ิมข้ึนทั้งตัวบุคคล กลุ่ม และชุมชน ซึ่งคนรุ่นใหม่ได้เก็บข้อมูลและช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน เพ่ือ
หาแนวทางในการพัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรมของคนในชุมชน สิ่งส้าคัญที่ได้คือการได้ข้อมูลที่เป็นเอ
กาสารที่มีหน่วยงานยอมรับและให้การสนับสนุน อีกทั้งยังเป็นการศึกษา ค้นคว้า วิจัยที่เกิดจากคนใน
ชุมชนเอง และยังสามารถน้าไปใช้กับชุมชนเองได้ ผลการศึกษางานวิจัยครั้งนี้สามารถยืนยันได้ว่าความ
กังวลของคนรุ่นใหม่ถึงเรื่องความม่ันคงทางอาหารนั้นมีประโยชน์ต่อตัวชุมชนเป็นอย่างมาก งานวิจัยครั้งนี้
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สามารถช่วยยกระดับกลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชนบ้านยางเปาได้ ทั้งองค์ความรู้ ทักษะการพูด การสื่อสาร การ
วิเคราะห์ ร่วมถึงการกล้าคิดกล้าที่จะลงมือปฏิบัติเอง ซึ่งท้าให้ผู้น้าชุมชน คนในชุมชนยอมรับ ไว้ใจ 
เชื่อมั่นในการท้างานในชุมชน ผ่านกระบวนการงานวิจัยที่ผ่านมา  
 จุดเด่นของการท้าเกษตรทางเลือกในพ้ืนที่บ้านยางเปาคือ การที่เกษตรกรค่อยๆเปลี่ยน และหัน
มาปลูกพืชทางเลือก ซึ่งไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือ เป็นการเพ่ิมกิจกรรมใน
ชีวิตประจ้าวันของเกษตรกรเอง กลุ่มเกษตรกรเคมีก็หันมาปลูกพืชทางเลือกซึ่งปลูกไว้บริโภคในครัวเรื อน 
ในส่วนของการปลูกพืชเคมีเพ่ือหารายได้นั้นก็ยังท้าอยู่ตามปกติ เพียงแต่มีการเพ่ิมกิจกรรมปลูกพืชสวน
หลังบ้าน 
 2.10 การพัฒนาท าศักยเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัยของกลุ่มคนรุ่นใหม่และเกษตรกร
ชุมชน  

การเริ่มต้นของการสร้างการเกษตรกรรมที่สอดคล้องต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชน
จ้าเป็นต้องมีคนรุ่นใหม่และเกษตรกรที่มีความเข้าใจ มีความมุ่งมั่นที่จะลด ละ เลิกการใช้สารเคมี มีการท้า
ปุ๋ยหมักขึ้นมาใช้เอง เน้นการปลูกพืชที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ กินอยู่ปลอดภัย ปลูกเอง 
บริโภคเอง แบ่งปัน และจ้าหน่าย ที่ส้าคัญยังมีการวางแผนการผลิต ด้วยการที่สมาชิกกลุ่มเกษตรคนรุ่น
ใหม่ทุกคนได้วางแผนการผลิตในไร่นาของตน และผลิตพืชผักในฤดูกาลต่างๆ ตามชนิดพืชที่ตลาดต้องการ 
ซึ่งการท้าอาชีพเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัยของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ถือได้ว่าเป็นเกษตรที่รักษาความ
สมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความหลากหลายทางชีวภาพในไร่นา ตามหลักการ
ของห่วงโว่อาหารที่ประกอบไปด้วย ผู้ผลิต-ผู้บริโภค-ผู้ย่อยสลาย อีกทั้งยังเป็นเกษตรแบบพ่ึงพาตนเอง 
เน้นการลดรายจ่าย ใช้ปัจจัยการผลิต และทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต รวมถึง
การเรียนรู้ที่จะใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้กับการท้าอาชีพเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย โดยการ
เพาะปลูกพืชเป็นยารักษาโรคให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น 
 2.11 การเป็นแหล่งอาหารอินทรีย์หรืออาหารปลอดภัยของชุมชนที่สร้างความม่ันคงทาง
อาหาร  

การสร้างความมั่นใจ สร้างความปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้นั้นการมีกระบวนการมีส่วนร่วมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเกษตรกร ผู้บริโภค องค์การบริหารส่วนต้าบลอมก๋อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ยางเปา สาธารณสุขอ้าเภออมก๋อย ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 
โรงพยาบาลอมก๋อย เกษตรอ้าเภออมก๋อย และ องค์กรภายนอกอ่ืนๆ ในการท้างานร่วมกันเพ่ือขับเคลื่อน
ให้เกิดแหล่งอาหารตามบ้านเรือน ชุมชน และตลาดอินทรีย์/ปลอดภัยในพ้ืนที่อ้าเภออมก๋อย การก้าหนด
กฎกติกาและเป้าหมายในการท้าเกษตรอินทรีย์/ปลอดภัยร่วมกันเป็นสิ่งจ้าเป็นขั้นพ้ืนฐานของการพัฒนา
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เป็นกลุ่มชุมชน ทั้งนี้เพ่ือสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่มและ
ที่ส้าคัญเพ่ือให้ผู้บริโภคทุกคนในชุมชนและในอ้าเภออมก๋อย สามารถเข้าถึงพ้ืนผักอาหารอินทรีย์/
ปลอดภัยในพ้ืนที่อมก๋อยได้ง่ายขึ้น ตลอดจนสามารถเลือกซื้อผลผลิตได้ตามความต้องการ ได้บริโภค
อาหารที่ดี อาหารเป็นยา และปลอดภัยต่อสุขภาพ  
 2.12 กระบวนการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วมตลาดอินทรีย์อมก๋อย (PGS) ที่ขับเคลื่อน
ให้เกิดตลาดอินทรีย์/ปลอดภัยในพื้นที่อมก๋อย  

ปัจจุบันคนในชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารอินทรีย์ /ปลอดภัย
ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคในส่วนของหน่วยงานราชการ เช่น โรงพยาบาลอมก๋อย สาธารณสุขอ้าเภอ
อมก๋อย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเอกชน ตลาดชุมชน 
และการซื้อขายผ่านเครือข่ายสังคม นับได้ว่าเป็นตลาดที่สร้างความสุขในการซื้อขายผลผลิตเกษตรกรรม 
ด้วยการก้าหนดราคาที่เป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ที่ส้าคัญเป็นการสื่อสารความ
ต้องการของผู้บริโภคผ่านการพูดคุย สะท้อนความต้องการอาหารปลอดภัย เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ผลิตในไปใช้
วางแผนการผลิตได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
แลกเปลี่ยนวิถีชีวิตซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค เพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการผลิต
เกษตรกรรมให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างดีที่สุด ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้บริโภคทุกคนได้รู้ถึงแหล่งที่มาของผลผลิต ว่าใคร
เป็นผู้ผลิต กระบวนการผลิตเป็นอย่างไร รวมถึงเป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ระหว่างผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคต่อไป  
 
3. ข้อเสนอแนะ 
 3.1 ข้อเสนอแนะต่อกลุ่มวิจัยและชุมชน  

 1) การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในชุมชนรวมถึงนักเรียนในการร่วมเรียนรู้กระบวนการ
งานวิจัยให้มากกว่านี้ เพราะงานวิจัยครั้งนี้ขาดการมีส่วนร่วมของนักเรียนในชุมชนมาร่วมกระบวนการ
เรียนรู้ชุมชน รวมถึงการเรียนรู้เรื่องประวัติของชุมชน      
 2) ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยให้มีจ้านวนมากกว่านี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
เพ่ิมข้ึน             
 3) จากสถาณการณ์เรื่องโรคระบาดไวรัสโคโรนา โควิด-19 ระบาดนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อการ
ด้าเนินงานในพื้นที่ชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะจากมาตรการการเฝ้าระวังของรัฐบาลที่ออกกฏหมายมานั้น 
ส่งผลกระทบต่อการด้าเนินงานวิจัย เช่น การร่วมกลุ่มกันในการอบรม การศึกษาดูงาน การเก็บข้อมูล ซึ่ง
ท้าให้ได้ข้อมูลที่ล่าช้า รวมถึงผลกระทบต่อการบริหารโครงการในการท้ากิจกรรม 
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 3.2 ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานหรือเชิงนโยบาย 
เพ่ือให้งานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์หรือจะดีข้ึนกว่านี้ควรมีการศึกษาหรือขยายผลในเรื่องดังนี้ 
 1) ศึกษาเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้เคมี เพราะปัจจุบันในพ้ืนที่จะมีการท้าเกษตรเคมี

หรือเกษตรเชิงเดี่ยว มีการใช้สารเคมีในปริมาณที่มาก และปัจจุบันคนในพ้ืนที่เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
ที่เพ่ิมมากขึ้นถ้าเทียบกับสมัยก่อน เพราะปัจจุบันมีโรคที่เพ่ิมมากขึ้นเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันสูง 
โรคสุขภาพจิต โรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้จะไม่ค่อยพบในสมัยก่อน จึงอยากให้มีการศึกษาเรื่อง
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมี  

 2) ศึกษาเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมี เพราะการท้าเกษตรเคมีหรือเชิงเดี่ยว
นั้นใช้พ้ืนที่มาก และใช้สารเคมีมาก อาจจะส่งผมกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้ง ดิน น้้า ป่า เพราะการท้า
เกษตรเคมีนั้นไม่มีการอนุรักษ์ดิน ไม่มีการดูแลปรับปรุงดิน อาจจะท้าให้ดินเสื่อมคุณภาพ เรื่องของน้้า มี
การใช้ในปริมาณที่มากขึ้นในหน้าร้อน ท้าให้มีน้้าไม่เพียงพอ และอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้้าได้ 
เรื่องป่าจะมีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากการท้าเกษตรเคมีนั้น จะใช้พ้ืนที่ในปริมาณที่มาก
อาจจะส่งผลกระทบต่อป่าไม้รวมทั้งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในป่าได้ จึงอยากให้มีการศึกษาเรื่องผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมี เพ่ือเป็นข้อมูลและเครื่องมือในการยืนยันให้กับคนในชุมชน 

 3) การท้าให้เกิดรูปธรรมในการขับเคลื่อนเชิงพ้ืนที่ ควรมีความต่อเนื่องในการด้าเนินโครงการ 
อย่างน้อยควรจะเป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี เพ่ือท้าให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ สามารถจัดการตนเอง
ได้ ทั้งประเด็นการจัดการองค์ความรู้ การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ตลอดจนการในความรู้ไปขยายผล 
เพ่ือท้าให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างแท้จริง 

 4) เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งการบริโภคและการเข้าถึงอาหารอินทรีย์สู่สังคมแห่งการ
บริโภคอาหารอินทรีย์อย่างยั่งยืน หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควร
เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมขับเคลื่อน โดยการหนุนเสริมแก่ชุมชนหรือกลุ่ม
เกษตรกรอินทรีย์ในด้านงบประมาณ ด้านการพัฒนาศักยภาพและการอบรมให้ความรู้ และด้านการ
ประชาสัมพันธ์  
  5) การท้าคู่มือองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือคู่มืองานวิจัย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายและ
สะดวกต่อการศึกษา ท้าให้เกิดความน่าสนใจแก่เด็กและเยาวชน 
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ กระบวนการ /วิธีการ ผลที่ได้รับ การน าผลจาก 
โครงการไปใช้ประโยชน์ 

1. ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์
การผลิตเกษตรกรรมที่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน และแนวทาง
การพัฒนาวิถีการผลิต
เกษตรกรรม เพ่ือสร้างความ
มั่นคงทางอาหารและการ
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืนของชุมชน 

-การใช้เครื่องมือการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
- การออกแบบสัมภาษณ์ 
-การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 
-การวิเคราะห์ข้อมมูลโดยใช้
เครื่องมือ เช่น Time Line, Mind 
map, ปฏิทินชุมชน,แนวโน้มอาหาร
ธรรมชาติ 
-วิเคราะห์สถาณการณ์ปัญหาและหา
แนวทางแก้ไข 

1.ประชุมทีมวิจัย 
2.ระดมความคิดเห็นในการ
ออกแบบ แบบสัมภาษณ์ 
3.สนทนาเดี่ยวเพ่ือเก็บข้อมูลชุมชน 
4.สนทนากลุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง
ลึก 
5.รวมกลุ่มทีมวิจัยเพ่ือสรุปปัญหา
และหาแนวทางแก้ไข 

1.คนในชุมชนได้ทราบถึง สถาณ
การณ์การผลิตเกษตรกรรม
ปัจจุบันของตนเอง 
2.การตระหนักถึงสถาณการณ์
การผลิตเกษตรกรรมปัจจุบันที่
ส่งผลต่อตนเองและชุมชน 
 

1.เริ่มมีแนวคิดที่จะปลูกพืชอาหาร
เอง 
2.การรวมกลุ่มกันปลูกพืชไว้
บริโภคเอง 

2. เสริมสร้างศักยภาพคนรุ่นใหม่
และเกษตรกรในชุมชน ในการ
เป็นเกษตรกรตัวอย่างที่สามารถ
ท าการผลิตเกษตรกรรมเพ่ือสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารและการ
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของ
คนรุ่นใหม่และเกษตรกรตัวอย่างใน
ชุมชน 
-การแลกเปลี่ยนรู้เรียนร่วมกันของ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม 
ทีมพ่ีเลี้ยง และคนรุ่นใหม่ในชุมชน 
-การศึกษาดูงานจากพ้ืนที่อ่ืน 
-การลงมือปฏิบัติ 

1.การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันของคนรุ่นใหม่และเกษตรกร 
2.การอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันของเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
อาสาสมัครเพ่ือสังคม ทีมพ่ีเลี้ยง 
และคนรุ่นใหม่ เกษตรกรในชุมชน 
3.ศึกษาดูงานจากพ้ืนที่อ่ืนเพ่ือสร้าง
แรงบันดาลใจ 

1.คนรุ่นใหม่และเกษตรกรได้แรง
บันดาลใจ 
2.คนรุ่นใหม่และเกษตรกรใน
ชุมชนที่มีองค์ความรู้ ทักษะใน
การผลิตเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน 
3.ได้เห็นแนวคิดของคนในชุนชน 
4.ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
จริง 

1.คนรุ่นใหม่และเกษตรกรใน
ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นใน
ด้านแนวคิด การท างานรวมกัน 
2.คนรุ่นใหม่สามารถน าองค์ความรู้
ที่ได้ไปพัฒนางานในชุมชนต่อไปได้ 
3.คนรุ่นใหม่สามารถน าองค์ความรู้
ที่ได้ไปถ่ายทอดในชุมชนได้  
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ กระบวนการ /วิธีการ ผลที่ได้รับ การน าผลจาก 
โครงการไปใช้ประโยชน์ 

3. สร้างการมีส่วนร่วมคนรุ่นใหม่และ
เกษตรกรในชุมชน และหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาวิถี
การผลิตเกษตรกรรม เพื่อสร้างความ
มั่นคงทางอาหารและการพ่ึงตนเองได้
อย่างยั่งยืนของชุมชน   

-เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างคนรุ่นใหม่ เกษตรกร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.ประชุม อบรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันของคนรุ่นใหม่ 
เกษตรกร หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1.มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิถีการ
ผลิตเกษตรกรรมเพ่ิมมากขึ้น 

1.คนรุ่นใหม่สามารถประสานงาน
ร่วมกับหน่วยงานและคนในชุมชนได้ 
2.คนรุ่นใหม่ได้รับการยอมรับจากคน
ในชุมชน 
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แบบสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง 

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิถีการผลิตเกษตรกรรมเพื่อสร้าง

ความมั่นคงทางอาหารบนฐานศักยภาพชุมชนบ้านยางเปา ต าบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว และแนวคิด 

 1.1. ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………. 

 1.2. ที่อยู่ บ้านเลขท่ี………หมู่ที…่……ต าบล….…….…..……อ าเภอ……..……..…. จังหวัด………..................... 

 1.3. สมาชิกในครัวเรือน ............ คน ชาย.........คน หญิง.........คน  

 1.4. เป้าหมายของการท าเกษตร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..........................................................................................................…… 

 1.5. สิ่งที่ได้รับจากการท าเกษตร เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรด้านใด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….............................................................................. .............................… 

  

ส่วนที ่2 พื้นที่ท าการเกษตร 

 2.1. มีพ้ืนที่เพาะปลูก.................... แปลง  จ านวน............... ไร่ 

 เช่า...............แปลง จ านวน......................ไร่ 

 2.2. การจัดการพ้ืนที่เพาะปลูก 

 ท านา............. ไร่ กิจกรรมหลังเก็บเกี่ยว.................................................................................................  

 แหล่งน้ าที่ใช้............................................................................................................... .............................. 

 การปรับปรุงบ ารุงดิน................................................................................................................................ 

 การจัดการโรค แมลง และวัชพืช............................................................................... ............................... 
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ท าสวน..............ไร่ ช่วงระยะเวลาในการท าสวน............................. .........................................................  

 แหล่งน้ าที่ใช้....................................................................................................... ....................................... 

 การปรับปรุงบ ารุงดิน............................................................................... ............................................. .... 

 การจัดการโรค แมลง และวัชพืช.................................................................................... .......................... 

ท าไร่.................ไร่ ช่วงระยะเวลาในการท าไร่......................................................................................... 

 แหล่งน้ าที่ใช้............................................................................................................................................ 

 การปรับปรุงบ ารุงดิน.................................................................... ........................................................... 

 การจัดการโรค แมลง และวัชพืช.............................................. ................................................................. 

 2.3. แหล่งเงินทุนในการท าเกษตร..................................... ...................................................................... 

 2.4. องค์ความรู้ทักษะการท าเกษตร, การส่งเสริม, แรงจูงใจ 

………………………………………………………………………………………. .…………………………………………………………

………………………………………………………………..………………………………………………………...............................

................................................................................................................................................................…… 

ส่วนที ่3 การผลิตและการวางแผนการผลิต 

 3.1. พ้ืนที่นา 

ชนิดพืช แหล่งที่มา

เมลด็พันธ์ุ 

ช่วงเวลาที่

ปลูก 

(เดือน) 

พื้นที่ปลูก 

(ไร่) 

ผลผลติที่

ได ้

(เฉลี่ย 

ก.ก.) 

รายรับ 

(ต่อปี) 

รายจ่าย

(ต่อปี) 

การจัดการ

ผลผลติ 

บริโภค/ขาย/

แบ่ง 
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3.2. พ้ืนที่สวน 

 

ชนิดพืช แหล่งที่มา

เมลด็พันธ์ุ 

ช่วงเวลาที่

ปลูก 

(เดือน) 

พื้นที่ปลูก 

(ไร่) 

ผลผลติที่

ได ้

(เฉลี่ย 

ก.ก.) 

รายรับ 

(ต่อปี) 

รายจ่าย

(ต่อปี) 

การจัดการ

ผลผลติ 

บริโภค/ขาย/

แบ่ง 

        

        

        

        

        

        

 

3.3. พ้ืนที่ไร่ 

ชนิดพืช แหล่งที่มา

เมลด็พันธ์ุ 

ช่วงเวลาที่

ปลูก 

(เดือน) 

พื้นที่ปลูก 

(ไร่) 

ผลผลติที่

ได ้

(เฉลี่ย 

ก.ก.) 

รายรับ 

(ต่อปี) 

รายจ่าย

(ต่อปี) 

การจัดการ

ผลผลติ 

บริโภค/ขาย/

แบ่ง 
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3.4. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

 

3.5. ปัจจัยการผลิต 

 3.5.1 พืชเกษตรส าหรับการบริโภค 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. ......................... 

 3.5.2 พืชเศรษฐกิจส าหรับการจ าหน่าย  

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................... 

3.6. ปัญหา อุปสรรค ในการท าเกษตร 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................... 

3.7. คิดอย่างไรต่อการท าเกษตร 

 3.7.1 เกษตรทางเลือก 

......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. .........

...................................................................................................................................................................... 
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3.7.2 เกษตรเชิงเดี่ยว, พืชเศรษฐกิจ 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

 

3.8. คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ องค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ของเด็กสมัยใหม่ในการท าเกษตร 

......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. .........................

......................................................................................................................................................................  

 

 

3.9. อยากให้เด็กรุ่นใหม่ในชุมชนมีองค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถในการท าเกษตรหรือไม่ และมีวิธีการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างไร 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... ............................

......................................................................................................................................................................  

 

3.10. ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่เก่ียวข้องกับการท าเกษตรกรรม 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 
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ประวัติทีมวิจัย 
 
1. นายองอาจ   มิเง ชื่อเล่น โจ  
ที่อยู่ 186 หมู่ 14 ต ำบลอมก๋อย อ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  
เกิดวันที่ 31  กรกฎำคม  2533  
จบจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ สำขำ วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 
 
2. นายสุพจน์   วงศ์โสตถิไกร ชื่อเล่น เสก  
ที่อยู่ 186 หมู่ 14 ต ำบลอมก๋อย อ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
เกิดวันที่ 9 มิถุนำยน 2527    
จบจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ สำขำ วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 
 
3. นางสาวสุดา วงศ์โสตถิไกร ชื่อเล่น ดำ   

ที่อยู่ 84 หมู่ 14 ต ำบลอมก๋อย อ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
เกิดวันที่ 30 เมษำยน 2531  
จบจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ครุศำสตร์บัณฑิต  
 
4. นางสาววลี  ปรัชญาภูวดล ชื่อเล่น เอม  
ที่อยู่ ๘๗ หมู่ 14 ต ำบลอมก๋อย อ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  
เกิดวันที่ ๗ มกรำคม ๒๕๓๔ 
จบจำกมหำวิทยำลัยแม่โจ้ สำขำ กำรจัดกำรชุมชน 

 
5. นายอมรศักดิ์  พลพิทักษ์ชาติ ชื่อเล่น ใหญ่  
ที่อยู่ 230 หมู่ 14 ต ำบลอมก๋อย อ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  
เกิดวันที่ 4 กันยำยน 2529 
จบจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ศิลปบัณฑิต  
เอก ศิลปกรรม 
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6. นางสาวฐิติมา   รีเสอร์ ชื่อเล่น หยี  
ที่อยู่ หมู่ 14 ต ำบลอมก๋อย อ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
เกิดวันที่ 19 สิงหำคม 2535 
จบจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ครุศำสตร์บัณฑิต สำขำ เกษตรศำสตร์ 

 
7. นางสาวณัฐตินันท์   ร าไพบรรพต ชื่อเล่น เบริด์   
ที่อยู่ 189 หมู่ 2 ต ำบลอมก๋อย อ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  
เกิดวันที่ 12 สิงหำคม 2533   
จบจำกมหำวิทยำลัยแม่โจ้ สำขำ กำรจัดกำรชุมชน 
 
8. นายณรงค์ ปานดุษฎี ชื่อเล่น ณโล  
ที่อยู่ ๓๒ หมู่ 2 ต ำบลอมก๋อย อ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  
เกิดวันที่ ๕ พฤษภำคม 25๔๓ 
ก ำลังศึกษำอยู่ที่กำรศึกษำนอกระบบอ ำเภออมก๋อย 
 
9. นายกนกศักดิ์    ร าไพพนาลี ชื่อเล่น เผ่ำ 
ที่อยู่ ๑๕ หมู่ ๒ ต ำบลอมก๋อย อ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
เกิดวันที่ ๓๑ กรกฏำคม ๒๕๓๘ 
จบจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ครุศำสตร์บัณฑิต สำขำ เกษตรศำสตร์ 
 
10. นายเทพประทาน ร าไพวนา ชื่อเล่น เทพ 
ที่อยู่ ๑๕๘ หมู่ ๒ ต ำบลอมก๋อย อ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
เกิดวันที่ ๒๙ ธันวำคม ๒๕๓๙ 
จบกำรศึกษำมัธยมต้น 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
 

       
 

ภาพการบรรยาย “การแลกเปลี่ยนความรู้ แนะน า วางแผนการด าเนินโครงการวิจัย PAR  
ระหว่างทีมคนรุ่นใหม่กับทีมพ่ีเลี้ยง” 

 

       
 

       
 

ภาพการบรรยาย “อบรมเรื่องการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับชุดโครงการ” 
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ภาพการบรรยาย “บรรยากาศการท างานกลุ่ม ร่วมกันถอดความรู้จากเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล” 
 
 
 
 

       
 

ภาพการบรรยาย “บรรยากาศเวทีแลกเปลี่ยนฯของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง และทีมคนรุ่นใหม่” 
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ภาพการบรรยาย “อบรมออนไลน์เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุดโครงการ” 
 
 

        
 

ภาพการบรรยาย “การแลกเปลี่ยนฯระหว่าง มอส. ทีมพ่ีเลี้ยง และทีมคนรุ่นใหม่” 
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ภาพการบรรยาย “การอัพเดทสถานการณ์ และการด าเนินงานของแต่ละพ้ืนที่” 
 
 

       
 

ภาพการบรรยาย “ร่วมประชุมออนไลน์ร่วมกับชุดโครงการ และทีมพ่ีเลี้ยง” 
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ภาพการบรรยาย “เวทีแลกเปลี่ยนฯของคนรุ่นใหม่ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” 
 
 

       



127 
 

 
 

       
 

ภาพการบรรยาย “เข้ารว่มอบรม Coaching กับชุดโครงการ ร่วมกับทั้ง 6 พ้ืนที่ ที่ อ.ละแม จ.ชุมพร” 
 

       
 

ภาพการบรรยาย “การศึกษาดูงานการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ที่สวนนายนพปฎด ปู่ตอง บ้านยางครก” 
 

       
 

ภาพการบรรยาย “กิจกรรมจากโครงการปฏิบัติการสวนหลังบ้าน” 
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ภาพการบรรยาย “การเยี่ยมตรวจแปลงของเกษตรกรตัวอย่าง ในโครงการสวนหลังบ้าน” 
 
 

       
 

       
 

ภาพการบรรยาย “การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชผักต่างๆของคนในชุมชนบ้านยางเปา” 


