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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
รูปแบบการเกษตรกรรมของโลกไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนอยางมากเมื่อเกิดการ
ปฏิวัติเกษตรกรรม (Agricultural Revolution) หรือการปฏิวัติสีเขียว (Green Revolution) ซึ่ง
เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษ เมื่อประมาณป พ.ศ.2273-2393
การปฏิวัติครั้งนี้เปนการเปลี่ยน
แปลงการทําการเกษตรแบบดั้งเดิมมาเปนการทําการเกษตรแบบใหมที่ใหผลผลิตสูง โดยมีการใช
พันธุพืชที่ผสมพันธุขึ้นใหม การใชปุยเคมี การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เครื่องจักรกลการเกษตร
การชลประทานแผนใหม และความรูเกี่ยวกับการจัดการฟารมอยางเปนวิทยาศาสตร (วิฑูรย
เลี่ยนจํารูญ, 2535 : 1)
ไดสงผลใหระบบเศรษฐกิจในยุโรปเปลี่ยนจากระบบเกษตรกรรมที่พึ่ง
พาธรรมชาติเปนหลัก มาเปนระบบเกษตรกรรมที่มีการใชวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหมในพื้น
ที่เกษตรกรรมขนาดใหญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตร
จึงอาจกลาวไดวา
การปฏิวัติเกษตรกรรมเปนสาเหตุใหเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม และทําใหภาคอุตสาหกรรมขยาย
ตัวอยางรวดเร็วและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศตะวันตกเรื่อยมา (อําพล
เสนาณรงค, 2536 : 10 –11)
สําหรับประเทศไทยนั้นไดรับแนวคิดในการพัฒนาประเทศตามแบบประเทศตะวันตกที่มุง
เนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) ซึ่งมีเปาหมายในการนําประเทศไปสู
ความเปนประเทศอุตสาหกรรม
และมีปรัชญาในการพัฒนาประเทศแบบ “ลัทธิเศรษฐกิจเสรี
นิยม (Liberalism) และลัทธิปจเจกชนนิยม (Individualism)” (สังศิต พิริยะรังสรรค, 2541 : 55)
ตั้งแตการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-2509) ในสมัยของจอมพล
สฤษดิ์ ธนรัชน และแนวคิดนี้เปนแนวคิดหลักในการพัฒนาประเทศเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน แนว
คิดนี้สนับสนุนการเปดเสรีทางการคา (Laissez-Faire)
และการลงทุนระหวางประเทศ
(International Investment) ซึ่งผลจากการพัฒนาในชวงระยะเวลากวา 30 ปที่ผานมา ทําให
ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยูในระดับสูง เปนลําดับ โดยเฉพาะในชวง 10 กวา
ปที่ผานมากอนที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจมีอัตราการเติบโดยเฉลี่ยถึงรอยละ 7-8 ตอ
ป และมีอัตราการเจริญเติบโตที่ติดลบ คือรอยละ -1.7 ในป พ.ศ. 2540 และรอยละ -10.2 ในป
พ.ศ. 2541 กอนที่จะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 4.2 เมื่อป พ.ศ.2542 และประมาณการณวาจะมีอัตรา
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การเจริญเติบโตรอยละ 4.5 - 5.0 ในป พ.ศ.2543 (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2522-2543) นอก
จากนี้ รายไดตอคนทั้งประเทศไดเพิ่มขึ้นเปนอยางมากโดยเพิ่มจาก 2,100 บาท ในป พ.ศ. 2504
เปน 75,991 บาท ในป พ.ศ.2540 กอนที่จะเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจจนทําใหรายไดเฉลี่ย
ตอคนลดลงเหลือเพียง 73,056 บาท ในป พ.ศ.2541
แตถึงกระนั้นรายไดเฉลี่ยตอคนของคน
ไทยก็ไดเพิ่มขึ้นประมาณ 35 เทาตัวจากป พ.ศ.2504 (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2504-2543)
นอกจากนี้ประเทศไทยยังประสบความสําเร็จในการแยงชิงตลาดสงออก (Market Share) ที่สําคัญ
คือ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน จากประเทศอุตสาหกรรมใหมหรือ NICs สิ่งตางๆ เหลานี้ ทําให
ประเทศไทยไทยถูกจับตามองวาจะกลายเปนเสือเศรษฐกิจตัวที่หาของเอเชีย (วรวิทย เจริญเลิศ,
2535 : 257-258) แตเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาตามปรัชญาแบบนี้จะพบวา
เกิดปญหาตางๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคมตอประเทศ ดังนี้
1.ปญหาการพัฒนาที่ขาดความสมดุลและเกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ เนื่องจากรัฐ
บาลไดใหความสําคัญกับการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมมากกวาภาคเกษตรกรรม ดังจะเห็นได
จากสัดสวนมูลคาการผลิตจําแนกตามสาขาการผลิต ในป พ.ศ.2541 ภาคเกษตรกรรมมีสัดสวน
เพียงรอยละ 13.4 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเบื้องตน (GDP) แตภาคที่ไมใชเกษตรกรรม
กลับมีสัดสวนถึงรอยละ 72.8 ของ GDP และเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต เชน ในป พ.ศ.2503
ผลผลิตในภาคเกษตรกรรมคิดเปนสัดสวนเกือบรอยละ 40 ของ GDP (ธนาคารแหงประเทศไทย,
2503-2541)
แตนับจากนั้นภาคเกษตรกรรมไดมีบทบาท ลดลงเปนลําดับ และมีสัดสวนเหลือ
กวารอยละ 10 เมื่อประมาณ 15 ปที่ผานมา
ดังจะเห็นไดวา ในชวงที่รัฐบาลเนนการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการทดแทนการนําเขา
รัฐใหความสนใจในการพัฒนาภาคอุตสาหกรร
มมากกวาภาคเกษตรกรรม
และรัฐบาลยิ่งใหความสําคัญกับภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นไปอีก
เมื่อไดปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรจากการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา มาเปนการผลิตเพื่อการสงออก
รัฐบาลไดอาศัยความไดเปรียบในดานวัตถุดิบ คาจางแรงงานที่มีราคาถูก โดยจะเนนสงออกสินคา
อุตสาหกรรมแบบใชแรงงานหนาแนน (Labour-Intensive Consumer’s Goods) เพื่อทําการผลิต
เพื่อการแขงขันกับตางประเทศ ผลที่เกิดคือผูสงออกตางมีฐานะดีขึ้นขณะที่เกษตรกร หรือผูใช
แรงงานกลับมีฐานะที่ยากจนลงโดยเปรียบเทียบ (วรวิทย เจริญเลิศ, 2535)
นอกจากนี้
การพัฒนาประเทศที่ผานมามักใหความสําคัญกับความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจโดยรวมมากกวาการกระจายรายได (Income Distribution) เราพบวา คนรวยซึ่งเปน
คนจํานวนนอยของประเทศกลับยิ่งรวยมากขึ้น
แตคนจนยิ่งมีความถดถอยของรายไดและคุณ
ภาพชีวิตที่ลดลง เชน จากตารางที่ 1 พบวาคนรวยรอยละ 20 แรกของประชากร มีรายไดมากกวา
กลุมคนยากจนรอยละ 20 ลาง อยูหลายเทาตัวในทุกป พ.ศ. 2533 - 2542 นอกจากนี้ เรายังพบ
ปญหาชองวางระหวางรายไดระหวางภูมิภาค ดังจะเห็นไดจากรายไดเฉลี่ยตอคน (Per Capita
GNP) ในป พ.ศ.2518 รายไดเฉลี่ยตอคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทากับ 3,434 บาท ใน
ขณะที่กรุงเทพฯ มีรายไดเฉลี่ยตอคนสูงถึง 16,277 บาท รายไดเฉลี่ยของคนกรุงเทพฯ สูงกวาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 5-6 เทาตัว นอกจากนี้รายไดเฉลี่ยตอคนของคนในกรุงเทพฯ สูง
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กวาภาคอื่นทุกภาคเปนจํานวนหลายเทาตัว เชน สูงกวาประมาณ 2 เทาตัวเมื่อเทียบกับภาค
กลาง และ ประมาณ 3 เทาตัวเมื่อเทียบกับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในป
พ.ศ. 2541 ความแตกของการกระจายรายไดระหวางภาคยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยที่รายได
เฉลี่ยตอคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทากับ 26,407 บาท ขณะที่รายไดเฉลี่ยของคนกรุงเทพฯ
กลับสูงถึง 206,021 บาท (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2518-2541) ซึ่งสูงกวารายไดเฉลี่ยของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือถึงประมาณ 10 เทาตัว และนอกจากนี้รายไดเฉลี่ยของคนกรุงเทพฯ ยังสูง
กวาภาคอื่น 3-5 เทาตัวโดยประมาณดวย อาจกลาวไดวาประเทศไทยมีการเจริญเติบโตเฉพาะ
กรุงเทพฯ และเมืองใหญๆ ตามภาคตางๆ เทานั้น แตความเจริญนี้ไมไดกระจายลงไปสูระดับภูมิ
ภาคเทาใดนัก (ใจมนัส พลอยดี, 2540)
2.ปญหาการถือครองที่ดินและปญหาการพัฒนาความไมเทาเทียมในชนบท ปญหานี้เกิด
มาจากการขยายพื้นที่ทําการเกษตรเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ ทําใหเกิดปญหาการบุกรุกปาสงวนและ
แยงชิงพื้นที่ชลประทาน นอกจากนี้การที่เกษตรกรมักจะครอบครองพื้นเกษตรกรรมผืนเล็ก โดยที่
จะมีนายทุนกวานซื้อที่ดินและกลายเปนเจาของที่ดินขนาดใหญ ถือเปนการชวงชิงปจจัยการผลิต
ของเกษตรซึ่งมีฐานะยากจนกวา และเมื่อการครอบครองมีมากขึ้นจึงทําใหเกิดระบบผูกขาดที่ดิน
เกษตรกรบางรายแกปญหาโดยการเชาที่ดินเพื่อทําการผลิต
แมปใดไมสามารถทําการผลิตได
เกษตรกรก็ยังคงตองจายคาเชาที่ดินใหแกเจาที่ดิน กลายเปนหนี้สินที่พอกพูน ขณะที่เกษตรกร
บางรายอพยพยายถิ่นเขาไปทํางานในเมือง โดยการทิ้งเด็กและคนชราไวในชนบท เกิดการลม
สลายของสถาบันครอบครัว นอกจากนี้ แรงงานจากชนบทที่อพยพเขาเมืองยังกอใหเกิดปญหา
สังคมตางๆ ในเมืองตามมา เชน ปญหาชุมชนแออัด ปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรม ฯลฯ
นอกจากนี้ปญหาการแยงชิงทรัพยากรในการพัฒนายังสามารถดูไดจาก ปญหาความดอยโอกาส
ในการพัฒนา จะเห็นไดวาในชนบทจะมีความดอยโอกาสในเรื่องของการศึกษา และการสาธารณ
สุขเปนอยางมาก
นอกจากนี้ รูปแบบการศึกษาในชนบทกลับเนนความเปนสากลมากกวาเปนการศึกษาที่
ประกอบอาชีพ
หลักสูตรการศึกษามักเปนหลักสูตรที่วางแผนมาจากสวนกลางและไมมีความ
สอดคลองกับชุมชน และทําใหเด็กในชุมชนที่ผานระบบการศึกษาเกิดความคิดและคานิยมที่ความ
แตกแยกกับคนรุนกอนและเมื่อสําเร็จการศึกษาก็ไมสามารถประกอบอาชีพในชุมชนได ทําใหเมื่อ
สําเร็จการศึกษาตองอพยพเพื่อหางานทําในเมืองใหญ
ในดานสาธารณสุขนั้น สวนใหญจะ
กระจุกตัวอยูในกรุงเทพฯ และเมืองใหญๆ ทั้งจํานวนแพทยและสถานพยาบาลและความทันสมัย
ทั้งที่จํานวนประชากรในชนบทมีสัดสวนมากกวาประชากรในเมือง
และในเรื่องความกาวหนา
และความทันสมัยของเครื่องมือแพทยก็มักจะพบแตในกรุงเทพฯ และในเมืองใหญๆ เทานั้น ดัง
นั้นเราอาจกลาวไดวาบริการทางดานสาธารณสุขทั้งในดานปริมาณและคุณภาพไมเพียงพอกับ
ความตองการของคนในชนบท (พลอยมนัส ใจดี, 2540)
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ตารางที่ 1 สวนแบงของรายไดประจํา ของกลุมครัวเรือน 5 กลุม เรียงตามรายไดประจํา
ตอคนตอเดือนจากนอยไปหามาก

กลุมครัวเรือน 5 กลุม
2533 2535 2537
1
5.9
5.4
5.6
10%
(2.4) (2.2) (2.3)
10%
(3.5) (3.2) (3.3)
2
9.3
8.9
9.1
3
13.2
13.1
13.6
4
21.2
20.7
21.3
5
50.4
51.9
50.4
10%
(16.0) (16.1) (16.0)
10%
(34.4) (35.8) (34.4)
รวม
100.0 100.0 100.0
คาสัมประสิทธิ์ของ
0.429 0.445 0.431
ความไมเสมอภาค (Gini
Coefficient)
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ
* เก็บรวบรวมขอมูลเพียง 4 เดือน (มิถุนายน-กันยายน พ.ศ.2542)

หนวย : รอยละของรายได
2539 2541 2542*
5.7
5.9
5.3
(2.3) (2.4)
(2.1)
(3.4) (3.5)
(3.2)
9.2
9.6
8.9
13.5
13.7
13.3
21.5
21.0
20.9
50.1
49.8
51.6
(15.4) (16.0) (16.0)
(34.7) (33.8) (35.6)
100.0 100.0 100.0
0.429 0.421 0.444

3.ปญหาสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมและปญหามลภาวะ (Pollution) เปนปญหาสําคัญและรุน
แรงจากการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากระบบทุนนิยม เปนระบบที่ดึงเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช
โดยไมคํานึงถึงความเสื่อมโทรมและมลภาวะที่จะเกิดขึ้นตามมา
โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ
ปลอยน้ําเสียลงสูแมน้ําลําคลองและปลอยควันพิษตางๆ โดยไมมีการบําบัดกอน ทําใหน้ําและ
อากาศเปนพิษ นอกจากนี้ยังมีปญหาสารเคมีตกคางจากการเกษตรกรรมเพราะเราใชยาฆาแมลง
และปุยเคมีที่มากเกินความตองการ
ปญหาจากการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมที่เปนรูปธรรมและเห็นตัวอยางไดชัดเจนคือ
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจของไทยเมื่อป พ.ศ.2540 ในสมัยรัฐบาลของพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
จากวิกฤตการณในครั้งนั้นทําใหรัฐบาลตองประกาศเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนจากระบบ
ตะกราเงินมาเปนระบบลอยตัว (Manage Float) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2540 และไดตัดสิน

5

ใจขอรับความชวยเหลือทางดานวิชาการและการเงินจาก
“กองทุนการเงินระหวางประเทศ“
(International Moneytary Fund : IMF) เมื่อเดือนสิงหาคม ผลจากการขอรับความชวยเหลือ
จาก IMF ทําใหรัฐบาลไทยตองดําเนินนโยบายเศรษฐกิจระดับมหภาค (Macro-Economics) ตาม
ความตองการของ IMF ไมวาจะเปน แผนฟนฟูสถาบันการเงิน การแกไขกฎหมายเพื่อกระตุนให
นักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนหรือซื้อกิจการของคนไทยเพิ่มขึ้น การแกไขปญหาสภาพคลอง การ
เพิ่มรายไดจากการเก็บภาษีโดยการเพิ่มภาษีมูลคาเพิ่มและสินคาฟุมเฟอย
การปรับลดงบ
ประมาณแผนดิน รวมทั้งการออกนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหเปนของเอกชน ฯลฯ (สังศิต
พิริยะรังสรรค, 2541 : 55) ซึ่งนับวาเปนการสูญเสียเอกราชทางเศรษฐกิจของไทยอยางสิ้นเชิง
นอกจากนี้ ผลจากการพัฒนาที่ผานมาทําใหภาคเกษตรกรรมของไทยไดถูกผนวกเขากับ
เศรษฐกิจโลกอยางหลีกเลี่ยงไมได
ในอดีตจุดประสงคของการผลิตทางการเกษตรของไทยคือ
การผลิตเพื่อการยังชีพ เพื่อเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวเทานั้น แตในปจจุบันนี้เกษตรกรไทยตอง
เปลี่ยนกระบวนการผลิต ขยายพื้นที่และปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อคาขายเปนหลัก โดยเริ่มตั้งแตแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 3 ที่รัฐมีนโยบายในการสงเสริมการกสิกรรมแปลงใหญและอุต
สาหกรรมการเกษตรเพื่อการสงออก (อําพล เสนาณรงค, 2536 : 12) ดังนั้น แตเดิมที่เกษตรกร
สามารถพึ่งตนเองไดเพราะสามารถผลิตสินคาเกือบทุกอยางที่ตัวเองตองการ นั่นคือ เกษตรกรจะ
ปลูกพืชหลายชนิด และเลี้ยงสัตวไปพรอมๆ กัน และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเหลานี้เพื่ออุปโภค
บริโภคตลอดป ทําใหเกษตรกรจึงไมจําเปนตองใหเงินซื้อสินคาเพื่อบริโภคมากนักทําใหมีความ
สามารถในการพึ่งตนเองสูงขึ้นตามไปดวย
แตในปจจุบัน เกษตรกรสวนใหญหันไปปลูกพืช
เศรษฐกิจเพียงชนิดเดียวเพื่อการสงออก ทําใหความสามารถในการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรลด
ลง และมีภาวะหนี้สินเพิ่มมากขึ้น เพราะระดับราคาของพืชเศรษฐกิจมีความผันผวนสูงตามราคา
ในตลาดโลก
นอกจากนี้ การปลูกพืชเศรษฐกิจตองใชตนทุนสูง
เพราะตองใชเทคโนโลยีสมัยใหม
เชน ปุยเคมี พันธุพืช ยาฆาแมลง ฯลฯ ทําใหผลผลิตทางเกษตรที่ผลิตออกขายไมคุมกับตนทุน
ที่เพิ่มขึ้น (ณรงค หุตานุวัตร, 2531 : 40-41) เกษตรกรไทยตองพึ่งพิงปจจัยการผลิตตางๆ จาก
ตางประเทศ นั่นคือ เรายังคงตองนําเขา ปุยเคมี ยาฆาแมลง พันธุพืช ฯลฯ และเนื่องจากปจจัยการ
ผลิตเหลานี้มีราคาสูง แตผลผลิตทางการเกษตรของไทยกลับถูกสงออกในรูปของวัตถุดิบราคาถูก
ดังนั้น เกษตรกรไทยจึงประสบกับภาวะหนี้สินและไมสามารถปลดเปลื้องหนี้สินเหลานี้อยางหลีก
เลี่ยงไมได (วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ, 2535 : 33) ดังจะเห็นไดจากตารางที่ 2 ซึ่งชี้ใหเห็นวา อาชีพ
เกษตรกร เปนอาชีพที่มีคนจนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นๆ นั่นคือ คิดเปนสัดสวนมาก
กวารอยละ 50 ของจํานวนคนจนทั้งประเทศ
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ตารางที่ 2 จํานวนคนจน จําแนกตามอาชีพ พ.ศ. 2537 2539 และ 2541
อาชีพ

จํานวน (ลานคน)
2537
2539
2541
5.02
4.02
4.41
1.25
0.86
1.14

สัดสวน (%)
2537
2539
2541
52.0
58.7
55.4
13.0
12.6
14.3

1.เกษตรกร
2.คนงานเกษตร
3.ผูปฏิบัติงานใน
กระบวนการผลิต
0.9
0.73
0.75
9.3
10.7
4.เสมียน/พนักงาน
0.2
0.11
0.19
2.1
1.6
5.อาชีพอื่นๆ
2.28
1.12
1.46
23.6
16.4
รวม
9.65
6.84
7.95
100.0
100.0
ที่มา : กองประเมินผลการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

9.4
2.4
18.4
100.0

จากที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวา แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจเทาที่ผานมาทําใหเกิด
ปญหาตางๆ ขึ้นมากมายกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม ดัง
นั้น จึงไดเกิดแนวความคิดที่ 2 ขึ้นเพื่อเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาประเทศ แนวคิดนี้คือ
แนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง หรือเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งแนวคิดนี้เพิ่งจะกลายเปน “กระแส”
ทั่วสังคมไทยเปนครั้งแรก ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชดํารัส
เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” (Self Sufficent Economy) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 (สังศิต
พิริยะรังสรรค, 2541 : 54-55) เพราะในปนั้นประเทศไทยไดประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ แม
ทฤษฎีใหมเปนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการทําเกษตรที่จะชวยใหเกษตรกรพึ่งตนเองไดและบรรเทา
ความเดือดรอนของเกษตรกรในกรณีที่เกิดความแปรปรวนทางธรรมชาติ แตนอกเหนือไปจากนี้
ทฤษฎีใหมยังมีความสามารถที่จะชวยลดแรงกระแทกในภาวะที่เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจได
อีกดวย (อภิชัย พันธเสน, 2542 : 6) ดังนั้น พระองคจึงทรงแนะนําใหเกษตรกรไทยทําเกษตร
ทฤษฎีใหมหรือเกษตรกรรมผสมผสานเพราะพระองคทรงเห็นความสําคัญของภาคเกษตรกรรม
และความสําคัญของการพึ่งตนเองของเกษตรกรไทย
นอกจากนี้ พระองคยังไดชี้วาสาเหตุของวิกฤตการณทางเศรษฐกิจเกิดจากการที่ประเทศ
ไทยไดดําเนิน”เศรษฐกิจแบบคาขาย” (Trade Economy) ดังนั้นถาสามารถเปลี่ยนกลับไปเปน
เศรษฐกิจแบบพอเพียง และดําเนินการตามหลักทฤษฎีใหมนาจะสามารถชวยลดปญหาจากการ
พัฒนาแบบเดิมได เนื่องจากประชากรสวนใหญของไทยยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอยูใน
ภาคเกษตรคิดเปนรอยละ 62.26 ของประชากรทั้งหมด (จตุรงค บุณยรัตนสุนทร, 2538 : 211)

7

แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนนวา กอนอื่นจะตองใหเกษตรกรผูผลิตพึ่งตนเองใหได
กอนการกาวเขาสูขั้นตอนของการคา การแลกเปลี่ยนในตลาด
เพราะการที่เกษตรกรยังไม
สามารถพึ่งตนเองไดในเรื่องของปากทองจะทําใหเกษตรกรตองประสบกับปญหาหนี้สิน ดังนั้น
การทําการเกษตรแบบผสมผสาน โดยการปลูกทั้งขาว ผัก ผลไมยืนตน ขุดบอเลี้ยงปลา เลี้ยงเปด
ไก หมู และทอผาเอง ฯลฯ จะเปนรูปแบบพื้นฐานและเปนรูปแบบในอุดมคติของการทําการเกษตร
แบบพึ่งตนเอง แตไมจําเปนตองพึ่งตนเองใหไดทั้งหมดรอยเปอรเซ็นต หากเกษตรกรสามารถทํา
การผลิตขาวปลาอาหารเอาไวกินในครอบครัวไดอยางเพียงพอแลว เกษตรกรจะเปนฝายกําหนด
ตอตลาดวาจะนําผลผลิตสวนที่เหลือจากการบริโภคอะไรบางและในจํานวนเทาใดออกขายใน
ตลาด ผลผลิตสวนเกินทั้งหมดที่ออกสูตลาดคือ “กําไร” ของเกษตรกรเหลานี้
โดยนัยนี้
เกษตรกรจะกลายเปน “ผูกําหนด” หรือ “ตัวกระทํา” (Actor) ตอตลาด
ไมใชตลาดเปนตัว
กําหนดหรือตัวกระทําตอเกษตรกรดังที่เปนอยูในปจจุบัน (สังศิต พิริยะรังสรรค, 2541 : 56-58)
จะเห็นไดวา
แนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงไมไดปฏิเสธการคาขาย
แตกอนอื่นจะตอง
พิจารณาถึงตนทุนที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนกอน (Transaction Cost) กลาวคือ ถาหากตนทุน
ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสูงกวาประโยชนที่จะไดรับจากการเพิ่มประสิทธิภาพอันเกิดจากการแบง
งานกันทํา การลดตนทุนที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนยอมดีกวาการผลิตเพื่อซื้อขายจากภายนอก
(อธิชัย พันธเสน, 2542 : 9)
ดังนั้น จะเห็นไดวา เกษตรทฤษฎีใหม เปนหนึ่งรูปธรรมของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ
เปนหนึ่งในสิบสามกิจกรรมตามแบบแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ที่สนับสนุนการทําเกษตร
ผสมผสานและเกษตรยั่งยืน โดยมีเปาหมายที่ความพออยูพอกินเปนอันดับแรก
โดยที่ทฤษฎี
ใหมขั้นที่หนึ่งเปนการทําการเกษตรผสมผสานมาปฏิบัติ
เพื่อใหเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองใน
เรื่องปากทองได (กรมการปกครอง, 2542 : 44-45)
ดังนั้น ประเด็นที่ควรจะนํามาพิจารณาคือจะนําเอาแนวคิดไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลดีแก
ระบบเศรษฐกิจทั้งหมดของประเทศไดอยางไร ซึ่งในปจจุบันนี้ กระทรวงมหาดไทยไดรับแนวคิด
ของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดทฤษฎีใหมไปกําหนดเปนยุทธศาสตรและแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให
เกิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเผยแพรในระดับชุมชนหมูบานแลว โดยกระทรวงมหาดไทยไดเนนแนว
คิดของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงที่ทรงใหความสําคัญของการรวมมือกันระหวางบาน วัด
โรงเรียนมากกวาหนวยงานราชการ (วรรณิกา ศุภาพิชญ, 2541 : 6) พระองคทรงเสนอให รัฐบาล
ทําหนาที่เปนเพียงผูใหการสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร ความรูในการจัดการ การสนับสนุน
การทําวิจัยเพื่อการพัฒนาผลผลิตและเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนปรับปรุงตัวบทกฎหมายตางๆ
เพื่อใหธุรกิจของชุมชนมีอนาคต เทานั้น (สังศิต พิริยะรังสรรค, 2541 : 58)
จากที่กลาวมาขางตนวา การเผยแพรแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนเปนเรื่องที่
สําคัญ ซึ่งหมูบานแมจันหลวง จังหวัดเชียงราย เปนหมูบานหนึ่งที่รับการถายทอดแนวคิดการทํา
เกษตรกรรมแบบผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎีใหมไปปฏิบัติในชุมชน เพื่อนําไปสูเศรษฐกิจพอเพียง
ขึ้นในหมูบาน โดยมีโรงเรียนพึ่งตนเองหมูบานแมจันหลวงเปนศูนยกลางในการเผยแพรความคิด
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การทําเกษตรกรรมผสมผสานไปสูชาวบานแมจันหลวง เนื่องจากชาวบานแมจันหลวงประสบ
กับปญหาความผันผวนของราคาพืชเศรษฐกิจในตลาด และชาวบานไมสามารถขายพืชเศรษฐกิจ
เหลานี้ไดในยามสินคาลนตลาดหรืออาจขายไดบาง
แตตองยอมขายในราคาที่ต่ํากวาตนทุน
นอกจากนี้ ชาวบานแมจันหลวงยังประสบกับปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการทําเกษตรกรรม
เชิงเดี่ยว
ลักษณะพิเศษของหมูบานแมจันหลวง จังหวัดเชียงรายก็คือ เปนหมูบานของชาวไทยภูเขา
เผาอาขาที่ทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวตามกลไกตลาดคือ ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ชาวบานคาดวาจะมี
ราคาสูงในตลาด แตเนื่องจากราคาผลผลิตทางเกษตรมีความผันผวนสูง เมื่อถึงเวลาที่ชาวบาน
ตองเก็บเกี่ยวผลผลิตออกขายราคาผลผลิตในตลาดกับไมเปนอยางที่ชาวบานคาดการณไวตั้งแต
แรก ดังนั้น ชาวบานจึงประสบปญหาหนี้สินตามมา และการทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวยังทําใหเกิด
ผลเสียตอสภาพแวดลอมในหมูบานเปนอยางมาก
ดังนั้น ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา จังหวัดเชียงรายจึงไดนําแนวคิดเกษตรกรรม
ผสมผสานถายทอดไปสูหมูบานนี้ เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาที่ชาวบานกําลังเผชิญอยู
โดยไดจัดตั้งโรงเรียนพึ่งตนเองหมูบานแมจันหลวงเปนตัวกลางในการถายทอดแนวคิดระบบการ
เกษตรผสมผสาน ซึ่งทางโรงเรียนไดมีการจัดทําแปลงเกษตรผสมผสานในบริเวณโรงเรียน และ
ยังไดนําผลผลิตจากแปลงเกษตรผสมผสานมาใชอุปโภคบริโภคสําหรับครูและนักเรียนในโรงเรียน
โดยมีจุดประสงคเพื่อใหแปลงเกษตรผสมผสานเหลานั้นเปนตัวอยางใหกับชาวบานแมจันหลวงได
เห็นถึงประโยชนจากการทําเกษตรผสมผสาน และแปลงเกษตรผสมผสานยังเปนตัวอยางเพื่อให
ชาวบานสามารถนําวิธีการทําเกษตรผสมผสานไปปฏิบัติในไรนาตอไปได
ดังนั้น ผูศึกษาจึงไดเลือกหมูบานแมจันหลวงเปนพื้นที่กรณีศึกษาเรื่องกระบวนการถาย
ทอดแนวคิดเกษตรกรรมผสมผสาน หรือเกษตรทฤษฎีใหมของในหลวงไปสูชุมชน อันจะสงผลให
ชาวบานสามารถพึ่งตนเองได และนําไปสูเศรษฐกิจพึ่งตนเอง และทายที่สุดจะทําใหประเทศไทย
สามารถพัฒนาเศรษฐกิจไดอยางยั่งยืนตอไป

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.เพื่อศึกษากระบวนการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานของหมูบานแมจันหลวง ตําบล
แมสลอง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
2.เพื่อวิเคราะหปจจัยตางๆ ในกระบวนการถายแนวคิดเกษตรผสมผสานของหมูบานแม
จันหลวงที่ทําใหผลลัพธภายหลังกระบวนการถายทอดประสบกับความสําเร็จหรือลมเหลว
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา
ดานเวลา
ดานแนวคิดและทฤษฎี

ดานสถานที่

: เดือนมีนาคม พ.ศ.2544 – เดือนมกราคม พ.ศ.2545
: แนวคิดเกษตรผสมผสาน พรอมกับแนวคิด “ทฤษฎีใหม” ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน (เฉพาะกรอบ
ทฤษฎีในขั้นที่หนึ่งหรือเกษตรทฤษฎีใหมเทานั้น)
: หมูบานแมจันหลวง ต.แมสลอง อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย

1.4 วิธีการศึกษา
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการศึกษาจึงไดแบงวิธีการศึกษาออกเปนขั้นตอน ดังนี้
1. กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection Process) ซึ่งขอมูลที่จะใชใน
การศึกษาสามารถแบงไดเปนขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ ซึ่งรายละเอียด ดังตอไปนี้
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ผูศึกษาไดทําการเก็บขอมูลปฐมภูมิโดยการเขาไป
สํารวจ (Field Research) ในหมูบานแมจันหลวง
โดยทําการศึกษาผานทางการสังเกตการณ
แบบมีสวนรวม (Participant Observation) และการสัมภาษณโดยตรงอยางไมเปนทางการแบบ
ลึก (Indepth Interview) รวมทั้งการสัมภาษณอยางเปนทางการจากผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งในโรง
เรียน และในหมูบาน โดยไดทําการสัมภาษณชาวบานแมจันหลวงจํานวน 44 ครัวเรือน คิดเปน
รอยละ 100 (ประมาณเดือน เมษายน 2544 – เดือนมกราคม 2545)
ทั้งนี้ผูศึกษาไดเขาไปสัมภาษณทั้งแบบเปนทางการและในลักษณะของการพูดคุยกับ
สมาชิก 2-3 คนตอครัวเรือน และชวงเวลาที่เขาไปสัมภาษณจะอยูในชวงเวลา 17.00-18.00 น.
เนื่องจากเปนชวงเวลาที่ชาวบานกลับมาจากการทําไร
และกลุมอายุของผูถูกสัมภาษณจะอยู
ระหวาง 12-45 ป ซึ่งทุกครัวเรือนมีบุตรหลานที่เคยหรือกําลังเขารับการศึกษาจากโรงเรียนพึ่งตน
เองแมจันหลวงทั้งสิ้น ดังนั้น การสัมภาษณและพูดคุยกับชาวบานสวนก็มีเด็กเหลานี้ชวยเปนลาม
ใหผูศึกษา นอกจากนี้ ผูศึกษายังไดมีโอกาสไดไปสังเกตไรนาของชาวบานบางครัวเรือนอีกดวย
โดยขอมูลที่จะเขาไปทําการศึกษาไดแก ขอมูลที่เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของหมูบาน
สถานะทางเศรษฐกิจและปญหาทางดานเศรษฐกิจของชาวบาน เชน จํานวนแรงงานในครัวเรือน
ลักษณะการถือครองที่ดิน จํานวนที่ดินที่ถือครอง ลักษณะการทําการเกษตร ลักษณะการใช
ปจจัยการผลิต แหลงที่มาของปจจัยการผลิต ปญหาจากการทําการเกษตร ฯลฯ
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นอกจากนี้ ผูศึกษายังทําการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาระบบความสัมพันธและ
โครงสรางทางสังคมในหมูบาน อันจะเปนแนวทางในการวิเคราะหถึงปจจัยภายในชุมชนที่มีอิทธิ
พลตอการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสาน
ยังมีขอมูลเชิงคุณภาพสวนหนึ่งซึ่งจะไดจากโรง
เรียน โดยจะทําการศึกษาถึงวิธีการและรูปแบบการเกษตรผสมผสานที่โรงเรียนไดทําอยู เทคนิค
การผลิต การจัดการ การใชปจจัยการผลิต จํานวนผลผลิตที่สามารถผลิตไดในแตละป มูลคา
ของผลผลิตเหลานั้น ตลอดจนกระบวนการ (process) ตางๆ ที่โรงเรียนใชในการถายทอดแนวคิด
เกษตรผสมผสานไปสูชุมชน
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บขอมูลโดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากงาน
เอกสาร (Documentary Research) จากหนวยราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงเกษตร
และสหกรณการเกษตร สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานสถิติแหง
ชาติ
หองสมุดคณะเศรษฐศาสตร หองสมุดคณะรัฐศาตร และสถาบันวิทยบริการแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หองสมุดปวย อึ้งภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนตน
นอกจากนี้ ยังไดเก็บขอมูลจากหนังสือ วิทยานิพนธ งานวิจัย และบทความวิชาการตางๆ
ฯลฯ ขอมูลที่จะทําการศึกษาไดแก ดัชนีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและผล
ลัพธที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจ เชน รายไดเฉลี่ยตอคนทั้งประเทศ และแยกตามรายภาค
จํานวนคนจนจําแนกตามอาชีพ อัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ฯลฯ
2.กระบวนการวิเคราะหขอมูล (Data Analysis Process) กระบวนการนี้เกิดขึ้นควบคู
ไปกับกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิในขางตน
ทั้งนี้เพื่อความเชื่อมโยงและเนื่องของ
ประเด็นคําถามแตละขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งไดเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหจน
กวาจะไดขอสรุปสุดทายในประเด็นนั้นๆ จนสามารถตอบคําถามหลักตามวัตถุประสงคของการ
ศึกษาได
3.กระบวนการสังเคราะหผล (Synthesis Process) ในกระบวนการนี้จะเปนการนําผล
การศึกษาที่ไดจากกระบวนการวิเคราะหขอมูลทั้งขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิมาสังเคราะหเปนขอ
สรุปเปนองคความรูใหม (เดือนกุมภาพันธ 2545 – เดือนมีนาคม 2545)
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1.5 กรอบการวิเคราะห
เนื่องจากผูศึกษาเห็นวา กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้ง 4 อันประกอบไปดวย
การผลิต
(Production)
การบริโภค (Consumption)
การแบงปน (Distribution) และการแลก
เปลี่ยน (Exchange)
การผลิตนับวาเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญเปนอยางยิ่ง โดย
เฉพาะอยางยิ่งการผลิตทางการเกษตรนั้น เปนการผลิตขั้นตนหรือการผลิตขั้นปฐมภูมิ (Primary
Production) ของมนุษย ซึ่งแตเดิมก็ใชเทคโนโลยีอยางงายๆ โดยมีจุดประสงคเพื่อยังชีพและทํา
ใหเกษตรกรมีความพอเพียงสูง
แตเมื่อเกิดการปฏิวัติเขียวในประเทศอังกฤษ เมื่อประมาณ พ.ศ.2273-2393 รูปแบบการ
ทําการผลิตทางการเกษตรไดเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม โดยมีการใชเทคโนโลยีที่ซับซอนและใชสาร
เคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในเชิงพาณิชย ตอมารูปแบบการเพาะปลูกแบบเชิงพาณิชย
จากการปฏิวัติเขียวก็คอยๆ ขยายไปสูประเทศตางๆ ในยุโรป และอเมริกา ซึ่งตอมาประเทศไทย
ก็ไดรับอิทธิพลนี้มาทําใหรูปแบบการทําเกษตรกรรมในไทยเปลี่ยนไปเปนอยางมาก (มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, 2543)
ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงมีกระแสพระราชดํารัสเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎี
ใหมและเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศและแกไขปญหาเศรษฐกิจ
ของไทย โดยพระองคทรงเนนใหเกษตรกรไทยสามารถพึ่งตนเองใหไดกอนเพื่อเปนอิสระจากการ
ครอบงําของระบบเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวและกลไกตลาด
แตเนื่องจากการนําแนวคิดเกษตร
ทฤษฎีใหม
หรือการเกษตรผสมผสานไปปฏิบัติในระดับชุมชนจําเปนที่จะตองมีกระบวนการ
(process) และสถาบันที่ทําหนาที่นี้ ไมวาจะเปนสถาบันภายนอกชุมชน เชน รัฐบาล องคกร
พัฒนาเอกชน มูลนิธิ ฯลฯ และสถาบันภายในชุมชน เชน วัด โรงเรียน ฯลฯ
อยางไรก็ตาม ผูศึกษามีความเห็นวา สถาบันภายในชุมชนควรเปนหลักในการทําหนาที่นี้
โดยที่สถาบันภายนอกไมวาจะเปน รัฐบาล องคพัฒนาเอกชนตางๆ ควรจะทําหนาที่แคเพียงเปนผู
ใหการสนับสนุนหรือเปนพี่เลี้ยงใหกับชุมชนเทานั้น เพื่อใหชุมชนและเกษตรกรสามารถพึ่งตนเอง
ไดจริงในทายที่สุด
นอกจากนี้ หมูบานแมจันหลวง ต.แมสลอง อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย ซึ่งผูศึกษาไดเลือก
เนื่องจากหมูบานนี้เปนหนึ่งในหมูบานที่มีการถายทอดแนวคิดเกษตร
เปนพื้นที่กรณีศึกษานั้น
ผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎีใหมไปสูระดับชุมชน และประสบความสําเร็จพอสมควรในระยะเวลา
5-6 ป ที่ผานมา เพราะแตเดิมที่ชาวบานทําไรหมุนเวียนเพื่อการบริโภคและขาย แลวประสบกับ
ปญหาการผลิตขาวไมเพียงพอตอการบริโภค ประสบปญหาความผันผวนของราคาพืชเศรษฐกิจ
และประสบกับปญหาสิ่งแวดลอม แนวคิดเกษตรผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎีใหมจึงทางเลือก
หนึ่งที่นาจะสามารถแกไขปญหาตางๆ เหลานี้ใหกับชาวบานได
โดยที่แนวคิดเกษตรผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎีใหมนี้ไดไดรับถายทอดไปสูชาวบานโดย
ผานโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง ซึ่งโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงทําหนาที่เปนสื่อกลางในการ
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ถายทอดองคความรูในการทําเกษตรผสมผสานและแนวคิดในการพึ่งตนเองจากเกษตรทฤษฎี
ใหมไปสูชาวบานโดยตรง และผานทางเด็กๆ ในหมูบานที่เขารับการศึกษาในโรงเรียน
โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงเปนโรงเรียนที่ตั้งขึ้นโดยโครงการอนุรักษฟนฟูสภาพปา
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมในพื้นที่เขตอภัยทาน (อพข) เมื่อป พ.ศ. 2537
เนื่องจาก
โครงการ อพข. ไดเล็งเห็นวา โรงเรียนเปนสถาบันภายในชุมชนซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงตอการถาย
ทอดแนวคิด คานิยม และบรรทัดฐานตางๆ ในการพัฒนาสูเด็กและชาวบานในชุมชน
โดยที่โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงไดมีการทําแปลงเกษตรผสมผสาน เพื่อเปนตัวอยาง
สําหรับการทําเกษตรผสมผสานใหชาวบานเห็นจริง และยังสามารถใชผลผลิตจากการทําเกษตร
ผสมผสานในโรงเรียนมาประกอบอาหารกลางวันเพื่อประโยชนตอเด็กนักเรียนในโรงเรียนอีกดวย
และเมื่อชาวบานเห็นประโยชนจากการทําเกษตรกรรมผสมผสานจากของจริงจึงทําใหชาวบานเกิด
การยอมรับและนําการทําเกษตรกรรมผสมผสานไปปฏิบัติในไรนาของตนเอง เพื่อแกไขปญหา
จากการทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวที่ผานมาและฟนฟูสภาพแวดลอมในหมูบาน
ดังนั้น ผูศึกษามีความเห็นวา โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงเปนสถาบันที่มีบทบาทสําคัญ
สองประการ ประการที่หนึ่งคือเปนสถาบันที่เผยแพรแนวคิดเกษตรกรรมผสมผสานหรือเกษตร
ทฤษฎีใหมไปสูชุมชน และประการที่สองคือโรงเรียนเปนตัวอยางในการปฏิบัติใหชาวบานไดเห็น
ประสิทธิภาพของการทําเกษตรกรรมผสมผสาน
สาเหตุที่โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงตองทําหนาที่เปนสถาบันในการถายทอดแนวคิด
เกษตรผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎีใหมเพราะวา ชาวบานในหมูบานแมจันหลวงเปนชาวเขาเผา
อาขาที่ไมสามารถพูดภาษาไทยไดมากนัก ดังนั้น การเขาไปถายทอดแนวคิดโดยตรงใหกับชาว
บานจึงไมสามารถทําไดหรือทําไดแตมีประสิทธิภาพดอยกวา
นอกจากนี้ การศึกษากระบวนการในการเผยแพรแนวคิดเกษตรผสมผสานหรือเกษตร
ทฤษฎีใหมไปสูระดับชุมชนหมูบานจึงเปนเรื่องที่นาสนใจวามีปจจัยใดบางที่สงผลใหเกิดความ
สําเร็จและลมเหลวในการถายทอดแนวคิด และยังสามารถนําความรูที่ไดเปนตัวอยางและนําไป
ประยุกตใชในพื้นที่อื่นๆ ที่จะใชแนวคิดเกษตรผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎีใหมเปนแนวทางในการ
พัฒนาในระดับชุมชนในอนาคต
กรอบการวิเคราะหดังกลาวขางตนสามารถแสดงไดในรูปของแผนผังได ดังนี้
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แนวคิดเกษตรผสมผสาน
หรือเกษตรทฤษฎีใหม

โรงเรียน
(Mediator)

ถายทอดแนว
คิดเกษตรผสม
ผสาน

แปลง
สาธิต

กระบวนการเรียนรู
(ภาคทฤษฎี+ภาคปฏิบัติ)

ชุมชน
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.ทราบถึงกระบวนการในการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานของหมูบานแมจันหลวง
จังหวัดเชียงราย
2.ทราบถึงปจจัยในกระบวนการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานของหมูบานแมจัน
หลวง จังหวัดเชียงราย ที่ทําใหผลลัพธหลังกระบวนการถายทอดประสบความสําเร็จหรือลมเหลว
3.เพื่อใชเปนขอมูลในการศึกษาและคนควาสําหรับผูที่สนใจ ตลอดจนหนวยงานของรัฐ
บาลและเอกชนตอไป

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 แนวคิดและทฤษฎีทีเกี่ยวของ
ในการศึกษาครั้งนี้มีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของอยู 4 แนวคิด แนวคิดที่หนึ่งคือแนวคิด
เกษตรกรรมทางเลือก แนวคิดที่สองคือแนวคิดเกษตรผสมผสาน แนวคิดที่สามคือแนวคิด
เกษตรทฤษฎีใหม และแนวคิดที่สี่คือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

2.1.1 แนวคิดเกษตรกรรมทางเลือก หรือเกษตรยั่งยืน
เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม และอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลักของ
คนไทย ประชากรที่มีงานทําในประเทศประมาณรอยละ 50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (สํานัก
งานสถิติฯ, 2534-2543) ซึ่งแสดงใหเห็นวาภาคเกษตรกรรมของไทยมีความสําคัญตอการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก
อยางไรก็ตาม ในอดีตจุดประสงคของการทําเกษตรของไทยเปนไปเพื่อยังชีพและตอบ
สนองตอความตองการของครอบครัวเปนหลัก
นอกจากนี้ ผลผลิตสวนที่เหลือจากการบริโภค
จะนําไปแบงปนหรือแลกเปลี่ยนกันในสังคม
แตในปจจุบันการแลกเปลี่ยนผลผลิตไดเปลี่ยน
รูปแบบไปเปนการซื้อขายในตลาด และจุดประสงคในการผลิตทางเกษตรก็เปลี่ยนจากการผลิต
เพื่อการบริโภคไปเปนการผลิตเพื่อการคามากยิ่งขึ้น ซึ่งความเปลี่ยนแปลงเหลานี้มีสาเหตุสําคัญ
มาจากการทําสนธิสัญญาเบาริ่งกับอังกฤษ เมื่อป พ.ศ. 2398
นอกจากนี้ ในชวงระยะเวลากวา 30 ปที่ผานมา หรือตั้งแตรัฐบาลไทยเริ่มใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) เนื่องจากแผนฯ นี้ไดรับอิทธิพลจาก
การปฏิวัติเขียว (Green Revolution) จากยุโรป
ดังนั้น ภาคเกษตรกรรมของไทยจึงไดถูก
กําหนดบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยการผลิตสินคาเพื่อการสงออก ตลอดจน
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เลี้ยงดูประชากรในเมืองที่เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อการนี้จึงไดมีการนําเอาเทคโนโลยีมา
ใชเพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตร โดยมักจะเนนการใชพันธุพืชที่ใหผลผลิตสูง การใชปุยเคมี การใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช การใชเครื่องจักรกล เปนตน ทั้งยังสงเสริมการทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวที่
ทําการปลูกพืชเศรษฐกิจเพียงชนิดเดียว (monocrops) ในพื้นที่ขนาดใหญเพื่อความสะดวกในดาน
การจัดการ แลวนําผลผลิตออกขายในตลาดหรือสงออก
ผลจากการทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวไดทาํ ใหเกษตรกรไทยสวนใหญตองประสบกับปญหา
หนี้สิน นอกจากนี้ เรายังพบกับปญหาสิ่งแวดลอมและปญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม
อยางรุนแรงตามมาอีกดวย (ประทีป วีระพัฒนนิรันดร, 2536 : 21)
สําหรับในระดับโลกนั้น ปจจุบันไดมีปรากฏการณที่เกี่ยวของกับความวิปริตปรวนแปรของ
สภาพดินฟาอากาศ การสูญเสียและเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การเกิดมลภาวะแกสิ่ง
แวดลอมและสิ่งมีชีวิตตางๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย
เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน ทําใหบุคคลในวงการตางๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนไดเริ่มตระหนักถึงผล
กระทบของการพัฒนาประเทศ และการเจริญเติบโตดานอุตสาหกรรมในแงลบมากขึ้น นอกเหนือ
ไปจากผลกระทบดานบวกที่เคยทราบกันมาแตเดิม
และเริ่มมองหาวิธีการหรือแนวทางเลือก
อื่นที่จะนําไปสูการพัฒนาที่มีเสถียรภาพดีกวา
และมีผลกระทบในทางที่ดีตอการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สําหรับการพัฒนาการเกษตร ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ ก็ได
นําความเสื่อมโทรมมาสูสภาพแวดลอม เพราะในปจจุบัน การทําการเกษตรเปนการทําเพื่อธุรกิจ
และอุตสาหกรรม ไดมีการใชปจจัยการผลิตทุกรูปแบบ และใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอย
ปญหาดังกลาวขางตนจึงเกิดขึ้น สังคมเกษตรในปจจุบันไดเริ่มตื่นตัว และหาแนวทางที่จะผสม
ผสานวิธีการเกษตรแบบดั้งเดิมกับวิธีการสมัยใหมในสภาพที่เหมาะสม เพื่อใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางมีประสิทธิภาพและใหกระทบกระเทือนสภาพแวดลอมนอยที่สุด (อําพล เสนาณรงค, 2536 :
3-4)
ดังนั้น เกษตรกรรมทางเลือก (Alternative Agriculture) หรือเกษตรยั่งยืน (Sustainable
Agriculture) จึงไดรับการรณรงคในปจจุบันเพื่อใหการทําเกษตรเปนไปอยางเหมาะสม เพราะ
เกษตรกรรมทางเลือกหรือเกษตรยั่งยืน คือ การทําเกษตรกรรมทางเลือกมีมิติของความยั่งยืนทั้ง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เปนการทําเกษตรกรรมที่เกื้อกูลกันทั้งทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม ในขณะที่สามารถรักษาหรือปรับปรุงสภาพแวดลอม เปนระบบการเกษตรที่มีกระบวน
การผลิตเชิงอนุรักษ และชวยสรางความสมดุลของระบบนิเวศ (ecosystem)
มีการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและปจจัยการผลิตอยางประหยัด
นอกจากนี้
เกษตรกรรมทางเลือกยังสามารถพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในการพึ่ง
พาตนเอง ทั้งในดานปจจัยการผลิตและการดํารงชีพ โดยการใชทรัพยากรอยางประหยัด ลด
ความผันผวนของผลผลิตและรายได
และเมื่อเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองไดก็ไมมีความจํา
เปนที่จะตองอพยพไปขายแรงงานในเมือง
ทําใหสามารถรักษาสถาบันครอบครัวและชวยลด
ปญหาสังคมในเมืองไดในระดับหนึ่ง
และประการสุดทายการทําเกษตรกรรมทางเลือกยังชวย
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ลดการใชยาฆาแมลงและปุยเคมีที่จะสงผลกระทบถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอีกดวย(ประทีป
วีระพัฒนนิรันดร, 2536 : 23-24)
จากแนวคิดเกษตรกรรมทางเลือกหรือเกษตรยั่งยืนทําใหในปจจุบันไดเกิดวิถีการผลิตแบบ
ใหมที่เรียกวา “กระบวนการเกษตรทางเลือก” ซึ่งเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงระบบ
เกษตรกรรมเชิงเดี่ยวที่ผลิตพืชเศรษฐกิจเฉพาะอยางปอนสูตลาด (อังคณา สาธานนธ, 2539 : 8788) ซึ่งขบวนการนี้ปรากฎขึ้นอยางเปนรูปธรรมโดยสังเกตุไดจากการที่เกษตรกรไทยบางกลุมที่
ประสบปญหาจากการทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวไดตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น และไดพยายามหา
ทางออกใหกับตนเองโดยการหันไปทําเกษตรกรรมทางเลือกไมวาจะเปน วนเกษตร เกษตรผสม
ผสาน เกษตรกรรมธรรมชาติ ฯลฯ ซึ่งคอนขางประสบความสําเร็จและเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
วาเกษตรกรรมทางเลือกเหลานี้เปนเกษตรกรรมยั่งยืนและยังสามารถทําใหเกษตรกรไทยสามารถ
ดํารงชีวิตอยางพอเพียงไดในระยะยาว (ฉลอง โชติกะคาม, 2536)

ความหมายของการเกษตรยั่งยืน
การเกษตรยั่งยืน (ประทีป วีระพัฒนนิรันดร, 2536 : 23-24) คือ “การเกษตรที่เกื้อกูลทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม ในขณะที่สามารถรักษาหรือปรับปรุงสภาพแวดลอม” เปนระบบการ
เกษตรที่มกี ารกระบวนการผลิตเชิงอนุรักษ (การผลิต+การอนุรักษ) มีการใชทรัพยากรธรรมชาติ
และปจจัยการผลิตอยางประหยัด นั่นคือ การเกษตรยั่งยืนจะมีความยั่งยืนในดานตางๆ ดังนี้
1.ความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ
รายไดสุทธิตอหนวยพื้นที่ยอมเปนสิ่งจูงใจของเกษตรกรในการยอมรับเทคโนโลยี
การ
เกษตรยั่งยืนสามารถพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในการพึ่งพาตนเอง ทั้งในดานปจจัยการผลิต
และการดํารงชีพ โดยการใชทรัพยากรอยางประหยัด ลดความผันผวนของระบบผลิตและรายได
โดยการเปลี่ยนจากระบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาทําการเกษตรผสมผสาน (integrated farming)
และเพิ่มรายไดดวยการลดรายจาย เชน คาอาหาร และอื่นๆ โดยสงเสริมใหเกษตรกรทําการผลิต
สวนหนึ่งเพื่อตอบสนองความตองการในการบริโภคของตนเอง
2.ความยั่งยืนดานสังคม
เมื่อเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได มีความเปนอยูไมขัดสน ก็ไมจําเปนที่จะตองอพยพ
ไปขายแรงงานในเมือง ทําใหมีโอกาสไดอยูกับครอบครัวและญาติพี่นอง มีโอกาสไดศึกษาหา
ความรูและพัฒนาตนเอง มีอาหารเพียงพอตอการบริโภค และมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น จึง
ทําใหเกิดความรักถิ่นฐาน มีความภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะชวยลดปญหาสังคมในเมืองไดอีกทางหนึ่ง
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3.ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม
การเกษตรยั่งยืนชวยสรางความสมดุลของระบบนิเวศ โดยการเพิ่มความหลากหลายทาง
พันธุกรรมพืชและสัตวในระบบการเกษตร ลดการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช โดยการ
สรางกลไกควบคุมตนเอง ชวยรักษาหรือปรับปรุงสภาพแวดลอม โดยฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ อัน
ไดแก ปาไม ดิน น้ํา และลดการเกิดมลภาวะ ทั้งในดิน น้ํา และอากาศ ซึ่งจะสงผลใหเกิดความ
ยั่งยืนของสภาพแวดลอมตามมา
ดังนั้น การเกษตรยั่งยืนจึงมองภาพรวมทั้งปจจัยภายในและภายนอกระบบการเกษตร
เนื่องจากทุกๆ ปจจัยมีปฏิสัมพันธตอกัน ดังนั้น การเกษตรยั่งยืนจึงมีความสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะสามารถแกปญหาใหกับเกษตรกรโดยตรงแลว ยังชวยรักษา
หรือปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหกับสวนรวม และลดปญหาสังคมเมืองโดยทางออม
ระบบการเกษตรยั่งยืนควรมีลักษณะที่เลียนแบบนิเวศของปาธรรมชาติคือ มีความหลาก
หลายทางชีวภาพ มีกลไกควบคุมตนเอง พึ่งพาปจจัยการผลิตจากภายนอกตามความจําเปน
พยายามปองกันผลเสียอันอาจจะเกิดจากปฏิสัมพันธท่เี ปนลบ และใชประโยชนจากปฏิสัมพันธที่
เปนบวก เนนการผสมผสานเทคโนโลยีสาขาวิชาตางๆ เขาดวยกัน โดยใหความสําคัญกับการใช
ระบบการปลูกพืชที่เกื้อกูลกันเพื่อสรางความสมดุลใหกับระบบ
การเกษตรยั่งยืนยังสงเสริมให
เกษตรกรทําการผลิตสวนหนึ่งไวสําหรับบริโภค อันจะสงผลใหเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได
มากขึ้น
“การเกษตรแบบยั่งยืน” เปนการทําเกษตรกรรมที่สามารถทําใหเกษตรกรสามารถดํารง
ชีวิตอยูในไรนาไดอยางมีความสุขจากอาชีพการเกษตร จากการมีอาหารที่ปลอดภัยบริโภคเพียง
พอ มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง มีแหลงที่อยูอาศัยเปนหลักแหลง มีรายไดจากการขายผลผลิตที่
เหมาะสมยุติธรรม มีคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาซึ่งกัน
และกัน เพื่อสรางองคกรชุมชนที่เขมแข็งรองรับในการดําเนินชีวิตนั่นเอง
จากคําจํากัดความ
ขางตน
เกษตรแบบยั่งยืนจึงถูกพิจารณาวา เปนทางออกอยางหนึ่งของเกษตรเชิงพาณิชย
(Commercial Agriculture) หรือการเกษตรกระแสหลัก (Mainstream Agriculture)
“การเกษตรแบบยั่งยืน” ในเอกสารของ ชนวน รัตนวราหะ (2535 : 24) ไดใหคําจํากัด
ความวา เปนความสามารถของระบบเกษตรที่รักษาอัตราของการผลิตใหอยูในระดับที่ไมกอใหเกิด
ความเสียหายในระยะยาวติดตอกันภายใตสภาพแวดลอมที่เลวราย หรือไมเหมาะสม ซึ่งอาจจะ
เกิดขึ้นอยูเปนประจําจนเปนลักษณะประจําของทองถิ่น เชน ดินเปนกรด หรือดินเค็ม พื้นที่ดินที่มี
สภาพน้ําทวมทุกป หรือเกิดขึ้นเปนครั้งคราวไมสม่ําเสมอ เชน น้ําทวมฉับพลัน ฝนแลง โรคศัตรูพืช
ระบาด ฯลฯ
จากผลการศึกษาของ พรทิพย ประทีปวัฒนานนท (2535), จรัล จันทลักขณา (2535) ,
ธันวา จิตตสงวน (2535) และ Southeast Asia Sustainable Agricultureal Network : SEASAN
(1992) สรุปไดวา การเกษตรแบบยั่งยืน เปนสภาวะทางการเกษตรที่ประกอบดวยองคประกอบ
แหงความเปนไปไดอยางนอย 4 ประการคือ

19

1.เปนระบบการเกษตรที่มีความเปนไปไดทางกายภาพ (Physically Feasible) กลาวคือ
เปนระบบเกษตรที่สามารถดําเนินการผลิตไดผลจริง ในสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของภูมิ
นิเวศที่เปนอยู โดยไมตองพึ่งพาเทคโนโลยีหรือปจจัยการผลิตจากภายนอกมากนัก
2.เปนระบบการเกษตรที่มีความเปนไปไดในดานเศรษฐศาสตร (Economically Viable)
กลาวคือ เปนระบบการผลิตที่สามารถมีผลกําไรเกิดขึ้นได เมื่อตองคํานึงถึงผลไดและตนทุนการ
ผลิตที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะตนทุนการผลิตที่เปนตัวเงินและตนทุนการผลิตทางสังคม (Social Cost
of Production) อันไดแก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร และผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เปนตน
3.เปนระบบการเกษตรที่มีความเปนไปไดทางสิ่งแวดลอม (Environmentally Sound)
กลาวคือ เปนระบบการเกษตรที่รูจักประหยัดใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ รักษาสมดุล
ของระบบนิเวศไวได โดยเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งระดับการผลิตในไรนา และสารพิษตก
คางแกผูบริโภคในตลาด ใหนอยที่สุด
4.เปนระบบการเกษตรที่มีความเปนไปไดทางสังคม (Socially Accepted) กลาวคือ
สังคมใหการยอมรับในแนวทางการผลิต มีการเกิดกระบวนการเรียนรูจากเกษตรกรเพื่อความเปน
อิสระมั่นใจในอาชีพ สามารถนําภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยู ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา
เขามามีสวนรวมในแนวทางการเกษตรได เปนผลชักนําใหเกิดชุมชนหรือสังคมที่เขมแข็งมีศักดิ์ศรี
ในที่สุด
นอกจากนี้ การเกษตรยั่งยืนยังตองคํานึงถึงปจจัยอีกอยางนอย 2 ประการ คือ
1.เปนการเกษตรที่มีความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice) หมายถึง การเกษตรแบบ
ยั่งยืนควรเปดโอกาสใหมีการวางแผนการใชทรัพยากรอยางเทาเทียมกัน เปดโอกาสใหทุกคนมี
สวนรวมในการตัดสินใจ และในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเทาเทียมกัน อีกดวย
2.เปนการเกษตรที่คํานึงในแงของความเปนมนุษย (Human Concern) หมายถึง การ
เกษตรแบบยั่งยืนควรจะยึดหลักการที่วา มนุษยตองมีชีวิตอยูรวมกันอยางเทาเทียมกับสรรพสิ่ง
ตางๆ มนุษยไมไดเหนือกวาสิ่งใดแตเปนสวนหนึ่งของระบบชีวาลัย (Biospere) เทานั้น มนุษยจึง
ไมควรเบียดเบียนแตควรพยายามรักษาสภาพดุลธรรมชาติเอาไว
โดยนัยนี้ เกษตรกรจึงควร
เกื้อกูลเพื่อนมนุษยทั้งเกษตรกรดวยกันเองและผูบริโภค และเกื้อกูลธรรมชาติที่อยูรอบขางในไรนา
เพื่อที่เกษตรกรจะสามารถดํารงอาชีพอยูไดดวยดีตลอดไป
โดยสรุปในภาพรวมแลว ในที่นี้ การเกษตรแบบยั่งยืนมีความหมายคือ ระบบเกษตรกรรม
ที่มีความสัมพันธและเกื้อกูลกับสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของแตละภูมินิเวศ
สามารถใหผลผลิตที่ปลอดภัยอยางเพียงพอในการยังชีพ มีการผลิตที่หลากหลาย เพื่อลดความ
เสียงภัยทางเศรษฐกิจและการพึ่งพาปจจัยภายนอกไรนา โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางเกษตรกร จนมีความมั่นใจที่สงผานแนวทางดังกลาวไปสูอนาคต
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ความเปนมาของแนวคิด
แนวคิดเกษตรยั่งยืน เกิดขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2519 โดยเริ่มจากประเทศที่พัฒนาแลว เชน
สหรัฐอเมริกา ซึ่งไดรับบทเรียนและตระหนักถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอย อันมีผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมและความเปนอยูของมนุษยในปจจุบันและอนาคต
ตอมามีการเปลี่ยน
แปลงแนวทางการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะกลุมประเทศและองคการระหวางประเทศที่ทํางาน
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการเกษตร เชน องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO)
และกลุมที่ปรึกษาเพื่องานวิจัยเกษตรระหวางประเทศ (CGIAR) ซึ่งไดใหการสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาการเกษตรในประเทศดอยพัฒนา และประเทศกําลังพัฒนา ตั้งแตป พ.ศ.2487 ซึ่งได
มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานอยางจริงจังเมื่อประมาณ พ.ศ.2530 เพื่อใหการ
พัฒนาการเกษตรจากที่ไมยั่งยืน เปลี่ยนไปสูการเกษตรที่ยั่งยืน (อําพล เสนาณรงค, 2536 : 4)
นับตั้งแตป พ.ศ.2519 เปนตนมา มีบุคคลจํานวนมากไดเสนอบทความที่กลาวถึงการ
เกษตรกรรมวิธีตางๆ ที่ลวนนําไปสูการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
ตัวอยางของวิธีการเกษตร
กรรมเหลานี้ เชน เกษตรกรรมฮิวมัส (humus farming) เกษตรกรรมอินทรีย (organic farming)
เกษตรกรรมชีวภาพ (biological agriculture) เกษตรกรรมทางเลือก (alternative agriculture)
การเกษตรผสมผสาน (integrated farming) และวนเกษตร (agroforestry) เปนตน ซึ่งแม
จะมีหลักการที่แตกตางกัน แตจุดประสงคสุดทายของระบบการเกษตรทางเลือกเหลานี้จะไมตาง
กันมากนัก กลาวคือ มุงสรางผลผลิตที่แอบอิงสมดุลของสภาพแวดลอมในไรนาในระยะยาว นั่น
เอง (ฐิรวุฒิ เสนาคํา, 2539 : 28)
บุคคลสําคัญซึ่งเปนผูวางรากฐานความคิดและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเกษตรแบบยั่งยืน
ในระดับสากลไดแก (ฐิรวุฒิ เสนาคํา, 2539 : 29-32)
เซอร อัลเบิรต โฮวารต (Sir Albert Howard) นักปฐพีวิทยาชาวอังกฤษ ซึ่งไดรับการ
ยกยองวาเปนบิดาของเกษตรกรรมอินทรีย พบวา ดินเปนสิ่งสําคัญที่สุดและเปนรากฐานของ
อารยธรรม โดยที่เขาไดกลาววา “ ดินที่สมบูรณ พืชที่สมบูรณ สัตวยอมสมบูรณ ” ในหนังสือ
“ An Agriculture Testament ”
เลดี้ อีฟ บัลโฟร (Lady Eve Balfour) ไดทดลองทําฟารมปฏิบัติการเพื่อพิสูจนวาการ
ปรับปรุงการเกษตรโดยใสสารอินทรียลงไปในดิน จะไดผลตอบแทนดีกวาการใชปุยเคมี และสาร
เคมีกําจัดศัตรูพืช และสรุปวา ดินเปนหัวใจสําคัญของการเกษตรกรรมและสุขภาพมนุษย ไมควร
มีการแทรกแซงโดยปุยเคมี เพราะปุยเคมีจะอัดแรธาตุอาหารใหกับพืชโดยตรง ซึ่งไมถูกตอง เรา
ควรจะมีกระบวนการสรางความอุดมสมบูรณของดินที่จะเกี่ยวของกับการทํางานของจุลินทรียและ
สิ่งมีชีวิตในดินดวย
รูดดอลฟ สไตเนอร (Rudolf Steiner) ไดเรียกรองใหมีการทําฟารมแบบยังชีพ ซึ่งเปน
ระบบการทําเกษตรที่คํานึงถึงชีวิตของดิน และปฏิเสธการใชปุยเคมีในฟารม และไดกอตั้งขบวน
การ “ การเกษตรแบบชีวพลวัตร (Biodynamic Agriculture) ” .ในประเทศเยอรมัน โดยยึดหลัก
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การที่วา การเกษตรไมใชเปนเพียงงานธรรมดา แตเปนวิถีชีวิตของคนที่มีความสัมพันธและรวม
กันทํางานไปพรอมกับธรรมชาติอยางสอดคลองกัน
ราเชล คารสัน (Rachael Carson) ไดเขียนหนังสือชื่อ “ Silent Spring ” ซึ่งนําเสนอ
ผลกระทบของสารเคมีที่มีตอสภาวะแวดลอมในธรรมชาติและชีวิตมนุษย ทําใหเกิดการแสวงหา
แนวทางการทําเกษตรกรรมที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมและมีความปลอดภัยตอมนุษยในประเทศ
สหรัฐอเมริกา
มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ (Masanobu Fukuoka) เปนบุคคลที่เสนอแนวคิดเกษตรกรรมธรรม
ชาติ (Natural Farming) ที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุน โดยมีหลักการปฏิบัติที่สําคัญ 4 ประการ
คือ ไมไถพรวน ไมใสปุยเคมี ไมกําจัดแมลง และไมกําจัดวัชพืช เพื่อไมทําลายสมดุลของธรรม
ชาติ
แนวความคิดและแนวการปฏิบัติของการเกษตรแบบยั่งยืนในประเทศไทยไดดําเนินมาใน
อดีตเปนเวลาเนิ่นนาน เพียงแตอยูในรูปแบบ วิธีการ และชื่อเรียกที่แตกตางกันออกไป ตามแตละ
พื้นที่ เปนระบบการเกษตรที่เกษตรกรคิดสรางขึ้นจากภูมิปญญาของตนเอง รวมกับสภาพ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในภูมินิเวศของตน
รูปธรรมของการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนใน
ประเทศไทย เริ่มมีความชัดเจนจากการเกิดวิกฤติการณเศรษฐกิจระหวางป พ.ศ.2526 - 2527
ราคาผลผลิตตกต่ํา ตนทุนการผลิตสูง เกษตรกรประสบปญหาการขาดทุน จากการทําเกษตร
เชิงเดี่ยวตามกระแสหลัก
ทําใหเกิดการระดมความคิดในกลุมเกษตรกรเพื่อแกปญหาดังกลาว
ประกอบกับการมีบทบาทของเกษตรกรบางรายที่ประสบความสําเร็จในการแสวงหาทางเลือกใน
ระบบการเกษตร เชน ผูใหญวิบูลย เข็มเฉลิม, มหาอยู สุนทรชัย, นายคําเดื่อง ภาษี, เดชา ศิริภัทร,
วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ ฯลฯ และยังไดมีการเผยแพรแนวความคิดขยายออกไปกวางขวางขึ้น (ฐิรวุฒิ
เสนาคํา, 2539 : 44-45)
สําหรับแนวคิดเรื่องเกษตรกรรมทางเลือกในประเทศไทยนั้น จากงานศึกษาของจตุรงค
บุณยรัตนสุนทร (2337)
ที่ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบเกษตรกรรมทางเลือกกับเกษตรกรรม
เชิงเดี่ยวของเกษตรกรบานอุดมพัฒนา จ.นครสวรรค พบวา ระบบเกษตรกรรมสมัยใหมที่เนน
การผลิตเฉพาะอยาง (Monoculture) หรือ เกษตรกรรมเชิงเดี่ยวที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจเพียง
ชนิดเดียวในพื้นที่ขนาดใหญ เพื่อการขายและเพื่อการสงออก ไดกอใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งปญหาสารเคมีตกคางในพืชผลทางการเกษตร ใน
ดินและในน้ํา
นอกจากนี้ การลงทุนทางการผลิตเกษตรกรรมยังมีแนวโนมสูงขึ้น เชน มีการใชปุยเคมี
และยาฆาแมลงที่เพิ่มขึ้น ฯลฯ ประกอบกับ ความไมแนนอนของสภาพธรรมชาติและความออน
ไหวของราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ถูกกําหนดโดยความตองการของตลาดโลก
ปจจัยตางๆ
เหลานี้ทําใหปญหาหนี้สินของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น
ดังนั้น จตุรงคจึงมีความเห็นวาเกษตรกรรมทางเลือกนาจะเปนทางออกเพื่อแกปญหาเหลา
นี้ได
เพราะเกษตรกรรมทางเลือกเปนความพยายามที่จะเปนอิสระจากการครอบงําของปจจัย
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ตางๆ เชน ความพยายามที่จะเลือกผลผลิตเพื่อการบริโภคมากกวาการผลิตเพื่อขายปอนตลาด
และยังลดการพึ่งพิงตลาดปจจัยการผลิตอีกดวย
จากการศึกษาพบวา เกษตรกรในพื้นที่ที่ศึกษามีโครงสรางทางครอบครัวแบบสังคมเกษตร
กรรมที่ถูกกระแสสังคมอุตสาหกรรมกระทบอยางนัก
ทําใหหัวหนาครอบครัวตองอพยพเขาไป
ทํางานในตัวเมือง เพราะรายไดจากการเกษตรกรรมไมพอในการดํารงชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ
ของเกษตรกรสวนใหญยากจนและทําการเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว เพราะการสนับสนุนจากรัฐและ
องคกรพัฒนาเอกชนในการทําเกษตรกรรมทางเลือกยังไมกวางขวางเทาที่ควร ดังนั้นทัศนคติของ
เกษตรกรตอการทําเกษตรกรรมทางเลือกจึงไมดีนัก
นอกจากนี้ จตุรงค ยังไดเปรียบเทียบทัศนคติที่มีตอเกษตรกรรมทางเลือกของเกษตรกรที่
ทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวกับเกษตรกรที่ทําเกษตรกรรมทางเลือกพบวา กลุมเกษตรกรที่ทําเกษตร
กรรมทางเลือกจะมีทัศนคติตอการทําเกษตรกรรมทางเลือกที่ดีกวาเกษตรกรที่ทําเกษตรกรรม
เชิงเดี่ยว
จตุรงค ยังพบวาอีกวาตนทุนเฉลี่ยตอไรในการทําเกษตรกรรมทางเลือกนั้นเทากับการทํา
เกษตรกรรมเชิงเดี่ยว แตการทําเกษตรกรรมทางเลือกกลับทําใหเกษตรกรมีรายไดสูงกวาเกษตรกร
ที่ทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว เพราะเกษตรกรรมทางเลือกชวยลดความเสี่ยงในการขาดทุนจากราคา
ที่ผนั ผวนในตลาด นอกจากนี้เกษตรกรที่ทําการเกษตรทางเลือกยังสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตที่
ตนเองปลูกไวกินไวใชจึงทําใหเกษตรกรมีความสามารถในการพึ่งตนเองไดมากกวาเดิม
นอกจากนี้ การทําเกษตรกรรมทางเลือกยังชวยรักษาสถาบันครอบครัว เพราะเนนการใช
แรงงานในครอบครัวและยังตองทํางานตลอดทั้งป ดังนั้นสมาชิกทุกคนในครอบครัวจึงสามารถอยู
รวมกันเปนครอบครัวที่อบอุน ชวยใหเกษตรกรมีสุขภาพจิตดีขึ้น และผลจากการทําเกษตรกรรม
ทางเลือกประการสําคัญคือ การชวยรักษาและฟนฟูสภาพแวดลอม และยังชวยสรางความหลาย
หลายทางชีวภาพไดอีกทางหนึ่งดวย
ดวยเหตุนี้ จตุรงค จึงไดสรุปวา การทําเกษตรกรรมทางเลือกเปนแนวทางหนึ่งในการกอ
ใหเกิดการเกษตรยั่งยืนทั้งในแงเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
และสามารถที่จะทําใหเกษตรกร
สามารถดํารงชีวิตอยูไดในระยะยาว และเปนหนทางที่จะนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของ
ประเทศไดอีกดวย
งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับเกษตรกรรมทางเลือกคือ
งานของวรรณา
ประยุกตวงศ (2540) ซึ่ง วรรณา ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพการเกื้อกูลกันของผลผลิตและ
ปจจัยการผลิตของระบบเกษตรกรรมทางเลือก
โดยใชตารางปจจัยการผลิตทําการหาคา
สัมประสิทธิ์ (Technical Coeffient of Inputs) ของผลผลิตหรือผลพลอยไดที่นํากลับมาใชเปน
ปจจัยการผลิตใหกับกิจกรรมตางๆ ของเกษตรทางเลือก มาวิเคราะหความสัมพันธของการผลิตใน
ระบบเกษตรกรรมทางเลือก
นอกจากนี้ วรรณา ยังไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการคงอยู
ของเกษตรกรในระบบเกษตรกรรมทางเลือก และความสัมพันธของปจจัยตางๆ เหลานี้
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ผลการศึกษาพบวา คาสัมประสิทธิ์ของผลผลิตที่หาไดจากสัดสวนระหวางมูลคาของ
การใชผลพลอยไดกับรายรับจากผลผลิตทั้งหมดมีคาที่คอนขางต่ํา วรรณา ไดอธิบายสาเหตุที่
ทําใหคาสัมประสิทธนี้มีคาต่ําในพื้นที่ที่ทําการศึกษาก็เพราะวาจํานวนกิจกรรมการผลิตในระบบ
เกษตรกรรมทางเลือกในพื้นที่ที่ทําการศึกษายังคงมีจํานวนนอยอยูเพราะเกษตรกรเพิ่งจะเริม่ ตนทํา
เกษตรกรรมทางเลือก อีกทั้งความจํากัดของเทคนิควิธีการนําผลพลอยไดหรือของเสียกลับมาใช
เพราะเกษตรกรยังคงอยูในระหวางการเรียนรู และมูลคาตอหนวยของผลพลอยไดดังกลาวมีมูลคา
ต่ําเนื่องจากความตองการผลพลอยไดยังมีไมมากนักคาสัมประสิทธนี้เปนแคตัวเลขที่วัดคาความ
สัมพันธระหวางกิจกรรมการผลิตแตไมไดวัดประสิทธิภาพของการทําเกษตรกรรมทางเลือกโดยตรง
วรรณา ไดสรุปไววาเกษตรกรรมทางเลือกเปนการทําเกษตรกรรมที่มีประสิทธิภาพ เพราะ
เกษตรกรรมทางเลือกเปนระบบการผลิตที่สรางประโยชนจากการใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว เนื่องจากผลพลอยไดที่นํากลับมาใช
เหลานั้นแทจริงแลวคือของเสียในระบบเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวซึ่งมีตนทุนในการจัดการของเสียเหลา
นั้น แตของเสียเหลานั้นกลับมาสรางเปนผลประโยชนใหกับกิจกรรมการผลิตในระบบเกษตรกรรม
ทางเลือกและไมกอใหเกิดผลกระทบและตนทุน
นอกจากนี้ วรรณา ยังไดสรุปวา การผลิตในไรนาของเกษตรกรรมทางเลือกมีลักษณะการ
เชื่อมโยงกันของกิจกรรมไปในทางเกื้อกูลกัน (Forward Linkage Effect) การทําเกษตรกรรมทาง
เลือกสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาการทําเกษตรกรรม
เชิงเดี่ยวเพราะผลพลอยไดไมไดถูกทิ้งไปอยางสูญเปลาหรือตองมีตนทุนในการบําบัดของเสีย
เหมือนเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว
สวนผลการศึกษาในเรื่องปจจัยที่มีผลตอการคงอยูของเกษตรกรในระบบเกษตรกรรมทาง
เลือกนั้น
วรรณาไดใชการคาดการณกระแสรายไดในอนาคตจากการทําเกษตรทางเลือกมา
วิเคราะห พบวา เกษตรกรในกลุมที่มีรายไดสุทธิจากแปลงเกษตรทางเลือกที่มากกวาระดับพอยัง
ชีพจะเปนเกษตรกรที่อยูในระบบเกษตรกรรมทางเลือกเต็มรูปแบบ สวนเกษตรกรกลุมที่มีความ
มั่นใจในกระแสรายไดในอนาคตจะยังคงใชพื้นที่ทําเกษตรกรรมทางเลือกแมวาจะไมใชแหลงราย
ไดที่สําคัญ ในขณะที่เกษตรกรที่ไมมั่นใจในกระแสรายไดในอนาคตหรือมีรายไดคาดการณสุทธิ
นอยกวาศูนยมีแนวโนมที่จะอพยพแรงงานเขาสูภาคการผลิตอื่น ซึ่งเกษตรกรกลุมนี้เปนสวนนอย
ของกลุมที่ทําการศึกษา และปจจัยที่มีผลตอการคาดการณระดับกระแสรายไดจากการทําเกษตร
อันไดแก ความมุงมั่นในการทํางาน
กรรมทางเลือกคือ ปจจัยภายในจากตัวของเกษตรกรเอง
(Commitment) และความสามารถและสติปญญาของเกษตรกร (Wisdom)
นอกจากนี้ วรรณา ยังไดสรุปวา เกษตรกรรมทางเลือกเปนระบบเกษตรที่ยั่งยืน เพราะเมื่อ
เกษตรกรอยูในระบบเกษตรกรรมทางเลือกเปนเวลามากขึ้นก็จะมีรายไดสุทธิเพิ่มมากขึ้นไปดวย
จํานวนสมาชิกในครอบครัวก็จะเขาสูภาคเกษตรมากขึ้น สงผลใหชาวบานรักษาสถาบันครอบครัว
เอาไวได และจากการศึกษาเกษตรกรกลุมตัวอยางที่ทําเกษตรผสมผสานมากกวา 5 ป ลวนแตมี
ผลผลิตที่มากกวาการบริโภคในครัวเรือน โดยที่เกษตรกรบางรายไดนาํ ผลผลิตที่เหลือไปแจกจาย
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ใหกับเพื่อนบานซึ่งเปนการสรางสัมพันธในชุมชนและยังเปนการสะสมความมั่งคั่ง (Wealth) รูป
แบบหนึ่ง (กอใหเกิดหลักประกันในการไดรับความชวยเหลือเกื้อกูลกันในยามฉุกเฉิน) นอกจากนี้
ยังมีเกษตรกรบางสวนไดนําผลผลิตสวนเกินออกขายอีกดวย และถึงแมวาเกษตรกรคาดการณ
ระดับราคาในตลาดไมถูกตองก็ไมมีผลกระทบมากนัก เพราะเกษตรกรที่ทําเกษตรกรรมทางเลือก
มีหลักประกันในเรื่องของการบริโภคในครอบครัวอยู
ดังนั้นเกษตรกรในระบบเกษตรกรรมทางเลือกจึงสามารถอยูเหนือตลาดผลผลิตอยางแท
จริง
และในอนาคตเกษตรกรในกลุมตัวอยางยังมีแนวโนมที่จะเพิ่มกิจกรรมการผลิตโดยนําผล
ผลิตสวนที่เหลือจากการบริโภคมาเพิ่มมูลคา (Value Added) ดวยการแปรรูปผลผลิต ซึ่งเปนกิจ
กรรมที่กอใหเกิดผลเชื่อมโยงในทางเกื้อกูลกัน (Positive Forward Linkage) ไดอยางมาก นอก
จากนี้เกษตรกรรมทางเลือกสามารถใชทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพในแงของการลด
ปริมาณของเสียและลดตนทุนของการบําบัด นอกจากนี้ยังบํารุงรักษาดินใหมีคุณภาพดีขึ้นอีกดวย
ซึ่งนับเปนการสะสมความมั่งคั่ง (Wealth) ในระยะยาวอีกดวย
สรุปแลวทั้ง จตุรงค และวรรณามีความเห็นสอดคลองกันที่วาแนวทางในการทําเกษตร
เชิงเดี่ยวที่ผานมาของเกษตรกรไทยทําใหเกษตรประสบกับปญหาหนี้สิน ทําใหเกษตรกรตองอพยพ
แรงงานเขาสูภาคอุตสาหกรรมในเมืองใหญเปนปญหาสังคมตามมาไมจบสิ้น นอกจากนี้ปญหา
สิ่งแวดลอมยังเปนปญหาที่รุนแรงตามมาอีกดวย ดังนั้น เกษตรกรรมทางเลือกจึงนาจะเปนทาง
ออกสําหรับปญหาตางๆ เหลานี้
เพราะผลการศึกษาพบวาการทําเกษตรกรรมทางเลือกดีกวา
การทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอยางเห็นไดชัด

2.1.2 แนวคิดเกษตรผสมผสาน
นอกจากแนวคิดในการทําเกษตรกรรมทางเลือกขางบนแลว ยังมีอีกแนวคิดหนึ่งที่เกี่ยว
ของกันคือแนวคิดเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming) เนื่องจากการทําเกษตรกรรมผสม
ผสานเปนรูปแบบหนึ่งในการทําเกษตรกรรมทางเลือก เพราะจากการทําเกษตรกระแสหลักโดย
เฉพาะอยางยิ่งการทําเกษตรเชิงเดี่ยว (Monoculture)
หรือการที่ครัวเรือนทําการผลิตสินคา
เกษตรชนิดเดียวจะเกิดปญหาหลายๆ ดานคือ
1.รายไดของครัวเรือนไมมีเสถียรภาพ อันเนื่องมาจากความผันแปรของราคาผลผลิตและ
ปจจัยการผลิต
2.เศษวัสดุจากพืชและมูลสัตวไมไดนําไปใชประโยชน เมื่อครัวเรือนทําการเกษตรเชิงเดี่ยว
หรือทําการผลิตสินคาหลายชนิด (mixed farm) แตขาดความเกื้อกูลกันในการผลิต ของเสียหรือ
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วัสดุเหลือใชไมไดนํามาใชประโยชน ดังนั้น การผลิตของครัวเรือนจึงไมทําใหเกิดการประหยัด
ทางขอบขาย (economy of scope)
3.การผลิตสินคาเดี่ยวบางชนิดใชเงินลงทุนมาก ครัวเรือนตองพึ่งพิงเงินทุน และปจจัยการ
ผลิตจากภายนอก ทําใหเกิดภาระหนี้สินสะสมแกครัวเรือนมากยิ่งขึ้น
4.ครัวเรือนตองพึ่งพิงอาหารจากภายนอก ทั้งนี้เพราะเกษตรกระแสหลักมีผลผลิตไมกี่
ชนิด และผลผลิตบางชนิดไมสามารถนํามาบริโภคได ดังนั้น ครัวเรือนตองซื้ออาหารสวนใหญมา
เพื่อบริโภค
นอกจากปญหาหลักที่ไดกลาวมาแลว ในสังคมเกษตร พื้นที่ทํากินเปนปจจัยการผลิตที่
สําคัญ เมื่อที่ดินมีจํากัด ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของประชากรทําใหพื้นที่ทํากินเฉลี่ยตอครัวเรือน
มีขนาดเล็กลง การทําเกษตรเชิงเดี่ยวหรือเกษตรกระแสหลักยังผลใหผลผลิตของครัวเรือนนอยลง
ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในการที่จะหาระบบการผลิตในไรนา ที่สามารถใชประโยชนจากพื้นที่ทํากิน
ขนาดเล็ก เพื่อลดความเสี่ยงจากการผลิต ลดการพึ่งพิงเงินทุน ปจจัยการผลิตและอาหารจาก
ภายนอก เศษพืชและมูลสัตว ซึ่งเปนผลพลอยไดจากกิจกรรมการผลิต ไปใชใหเกิดประโยชนในไร
นา และทําใหผลผลิตและรายไดเพิ่มขึ้น ระบบการผลิตดังกลาวคือ เกษตรผสมผสาน โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อใหเกิดความมั่นคงดานรายได เพื่อลดการพึ่งพิงดานเงินทุน ปจจัยการผลิต และอาหาร
จากภายนอก และทําใหเกษตรกรลดความเสี่ยงจากการปลูกหลักเพียงอยางเดียว มีรายไดอยาง
เพียงพอและมีอาหารที่เพียงพอแกการบริโภคทําใหลดการเคลื่อนยายแรงงานเขาสูตัวเมือง
สําหรับวัตถุประสงครองๆ ลงมา ไดแก การรักษาสมดุลระบบนิเวศ ลดการใชสารเคมีในไรนา และ
ลดการทําลายสิ่งแวดลอม ซึ่งจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหดีขึ้นและมีอิสระในการดํารง
ชีวิตและอื่นๆ (ประทีป วีระพัฒนนิรันดร, 2536 : 48)
ระบบเกษตรกรรมแบบผสมผสานเปนเทคโนโลยีในการจัดการไรนารูปแบบหนึ่งที่ปรากฏ
ในสังคมไทยมาชานานตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง แตไดถูกละเลยมาเปนเวลานานเพราะ
ถูกกระแสของเกษตรกรรมแผนใหมจากอเมริกาเขาครอบงํา
แตเดิมนั้นวิทยาการเกี่ยวกับการ
เกษตรแบบผสมผสานของไทยจะฝงแนนอยูกับภูมิปญญาทองถิ่น และวิถีชีวิตของชาวบานซึ่งไมมี
รูปแบบที่แนนอนตายตัว
ทําใหรูปแบบการเกษตรกรรมผสมผสานไมสามารถที่จะพัฒนาไปได
เทาที่ควร (วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ, 2530 : 20-23)

ความหมายของเกษตรผสมผสาน
โดยทั่วไป คําวา “เกษตรผสมผสาน” หมายถึง เกษตรกรรมที่ประกอบดวยการผลิตทาง
การเกษตรตั้งแต 2 กิจกรรมขึ้นไปในไรนาเดียวกัน และกิจกรรมการเกษตรเหลานี้จะตองสนับสนุน
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (ณรงค หุตานุวัตร, 2532 : 1) เปนการลดตนทุนการผลิต ใชทรัพยากรที่
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มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด และสามารถรักษาสภาพแวดลอมใหอยูในสภาพที่ดี (มณฑาวดี
ครุธมีชัย, 2533 : 12)
วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ (2530) ไดใหความหมายไววา เปนระบบการเกษตรที่มีการเพราะปลูก
พืชและ/หรือเลี้ยงสัตวหลายๆ ชนิด อยูในพื้นที่เดียวกัน โดยที่กิจกรรมการผลิตแตละชนิดสามารถ
เกื้อกูลประโยชนตอกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลักการอยูรวมกันระหวางพืช สัตว
และสิ่งแวดลอม ในระบบนิเวศเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมการผลิต
ชนวน รัตนวราหะ (2534) กลาววา ระบบเกษตรผสมผสานคือ การจัดระบบของกิจ
กรรมการผลิตในไรนา ไดแก พืช สัตว ประมง ปาไม ใหมีการผสมผสานตอเนื่องและเกื้อกูลในการ
ผลิตซึ่งกันและกัน โดยใชทรัพยากรที่มีอยูในไรนา เชน ดิน น้ํา แสงแดด และอากาศ อยางเหมาะ
สม เกิดประโยชนสูงสุด มีความสมดุลของสภาพแวดลอมอยางตอเนื่องและยั่งยืน เกิดผลในการ
เพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของผลผลิตและทรัพยากรธรรมชาติ ปราศจากมลภาวะที่จะเกิดขึ้นตอ
สภาพแวดลอม
เกษตรผสมผสานตามแนวคิดของ ชนวน รัตนวราหะ จึงมีหลักการพื้นฐานที่สําคัญ คือ
การสรางความหลากหลายของชนิดพืชและสัตว
ในการใหผลิตผลที่มีลักษณะของการมีปฏิ
สัมพันธในทางเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยตรง กิจกรรมหลายชนิดในไรนาซึ่งอาจจะเกื้อกูลกันแตเกิด
ขึ้นคนละระยะเวลา หรือเกิดในชวงเวลาเดียวกัน แตอาจจะไมเกื้อกูลกันอยางเห็นไดชัดเจน จะไม
ถือวาเปนระบบการเกษตรแบบผสมผสาน

หลักการของการทําเกษตรผสมผสาน
1.ประกอบดวยกิจกรรมการผลิตตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป โดยอาจจะเปน พืชกับพืช สัตวกับ
พืช สัตวกับสัตวก็ได
แตกิจกรรมการเกษตรทั้งสองชนิดตองทําในเวลาและสถานที่เดียวกัน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุด (maximized benefit) มากกวาใหเกิดกําไรสูงสุด
(maximized profit) (วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ, 2530 : 24)
2.กิจกรรมการผลิตหนึ่งจะเกื้อกูลตออีกกิจกรรมหนึ่งอยางเปนวงจร โดยพิจารณาจากการ
หมุนเวียนการใชประโยชนเกี่ยวกับอาหาร อากาศและพลังงานหรืออยางใดอยางหนึ่ง
3.กอใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
ตามเงื่อนไขและระดับของ
เศรษฐกิจ สังคมทองถิ่นนั้นๆ
ดังที่ไดกลาวมาแลววา ระบบเกษตรกรรมแบบผสมผสานตองประกอบดวยกิจกรรมทาง
การเกษตรมากกวา 2 กิจกรรมขึ้นไป และกิจกรรมนั้นๆ จะตองเกื้อกูลประโยชนซึ่งกันและกัน ดัง
นั้นจึงสามารถแบงกิจกรรมในระบบการเกษตรแบบผสมผสานดังนี้ (ประทีป วีระพัฒนนิรันดร,
2536 : 49-50)
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กิจกรรม พืช-พืช
ระบบการปลูกไมยืนตนและไมผลหลายชนิดในพื้นที่ปา ซึ่งระบบนี้นอกจากจะไดผลใน
ดานเศรษฐกิจแลว ยังสามารถอนุรักษปาไมและระบบนิเวศไวไดอยางดี
ระบบที่ปลูกไมตางระดับรวมกัน ระบบนี้จะมีการปลูกทั้งไมยืนตน ไมผล และพืชลมลุก
ตางๆ รวมกันไป โดยพืชในแตละระดับความสูงจะมีความเหมาะสมและเกื้อกูลประโยชนตอกัน
ในดานความตองการแสงแดด ธาตุอาหาร ความชุมชื้นของดิน เปนตน อันจะสงผลใหเกษตรกรมี
รายไดอยางตอเนื่อง
ระบบการปลูกพืชแซมในสวนมะพราวเกา การเกื้อกูลประโยชนตอกันก็คือ มะพราวจะให
ความชุมชื้นและรมเงาตอพืชแซม และพืชแซมจะทําใหผลผลิตของมะพราวสูงขึ้น
ระบบการปลูกพืชไรตระกูลถั่วแซมในระหวางแถวพืชไรหลัก นอกจากเกษตรกรจะมีราย
ไดเพิ่มขึ้นจากการปลูกถั่วแลว ถั่วยังสามารถบํารุงดินไดอีกดวย
กิจกรรมพืช-สัตว
ระบบการปลูกขาวโพกฝกออนกับการเลี้ยงโค เกษตรกรจะไดซากขาวโพดมาเปนอาหาร
โค และไดมูลโคมาบํารุงดิน
การเลี้ยงโคในพื้นที่สวนมะพราว สวนยางพารา โคจะชวยกําจัดวัชพืช และมูลโคจะชวย
ในเรื่องความอุดมสมบูรณของดิน
ระบบการเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่ปาชายเลน
กิจกรรม พืช-ปลา
การปลูกพืชน้ําไวในบอปลาจะทําใหปลาไดอาหารจากพืชน้ํา และพืชน้ําจะโตไดดีกวา
ระบบการเลี้ยงปลาในนาขาว ปลาจะชวยใหขาวโตเร็ว และเกษตรกรยังไดรับโปรตีนจาก
ปลาอีกดวย
กิจกรรม สัตว-ปลา
จะพบไดในพื้นที่ที่มีการขุดบอเลี้ยงปลา และเลี้ยงสัตวไปพรอมกัน ขอจํากัดของการ
ดําเนินตามระบบนี้คือ ขนาดของบอ ปริมาณปลาและสัตวจะตองสมดุลกัน จึงจะเกื้อ
ประโยชน
กิจกรรม พืช-สัตว-ปลา
เกษตรกรจะทํากิจกรรมใดเปนหลักก็แลวแตวัตถุประสงคของเกษตรกรแตละราย แตกิจ
กรรมเหลานี้จะมีความสัมพันธกันทั้งทางตรงและทางออม เชน มีการนําซากพืชไปเลี้ยงสัตวหรือ
ปลา และนําน้ําในบอไปใหพืช
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ลักษณะของการเกื้อกูลกันของระบบเกษตรผสมผสาน จะทําใหตนทุนการผลิตลดลง
หรือที่เรียกวา เปนการประหยัดทางขอบขาย (economy of scope) และลดการพึ่งพิงปจจัยการ
ผลิตจากภายนอกในที่สุด
ในดานเทคนิคและวิธีการจัดการในไรนานั้น เกษตรผสมผสานใหความสําคัญในเรื่องตอ
ไปนี้
การสรางความหลากหลายของพืช สัตว และทรัพยากรชีวภาพ เพราะวาเมื่อมีความหลาก
หลายในการผลิต เกษตรกรสามารถลดความเสี่ยงจากการผลิต ทําใหรายไดและอาหารของครัว
เรือนมีความมั่นคง
การใชประโยชนเกื้อกูลกันระหวางกิจกรรมการเกษตร
เพราะวาถาไดมีการจัดกิจ
กรรมการผลิตใหเกิดการเกื้อกูลกันโดยตรง จะทําใหเกิดการประหยัดทางขอบขายหรือคาใชจาย
ในการผลิตลดลง
การใชปุยหมักปุยคอก เพราะปุยหมักและปุยคอกสามารถจัดหาหรือผลิตไดโดยใชเศษ
วัสดุ มูลสัตว หรือของเหลือในไรนา ซึ่งเปนการใชประโยชนจากของเหลือจากกิจกรรมการเกษตร
ในไรนา
การใชวัสดุหรือพืชคลุมดิน เปนเทคนิคการผลิตที่ชวยรักษาความชื้นในดิน และเปนปุยให
กับพืชหลัก และที่สําคัญวัสดุหรือพืชคลุมดินสามารถจัดหาหรือทําขึ้นในไรนา
การปลูกพืชหลายระดับ เปนวิธีการจัดการ เพื่อใหเกิดความเกื้อกูลกันระหวางพืชกับพืช
มีผลทําใหตนทุนการผลิตลดลง
มีแหลงน้ําในไรนา เพราะชวยลดความเสี่ยงจากการผลิต และทําใหเกษตรกรเลือกรูปแบบ
การผลิตไดหลากหลายขึ้น
ในดานเทคนิคอื่นๆ เกษตรผสมผสานจะไมเนนหนักวาตองมีการปฏิบัติ อาทิ ตองมีการ
ปรับปรุงดินโดยใชพืชตระกูลถั่ว หรือตองไมใชสารเคมี ซึ่งหมายความวาในการทําการเกษตรผสม
ผสานของเกษตรกรนั้น เกษตรกรสามารถใชสารเคมีเพื่อควบคุมศัตรูพืชได นอกจากนี้ การไถ
พรวนดินก็ดี การใชปุยเคมีก็ดี เกษตรกรสามารถใชเทคนิคเหลานี้ไดเชนกัน
โดยสรุป เกษตรผสมผสานเปนวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของการใชดิน เพื่อใหเกิดผล
ประโยชนสูงสุดแกครัวเรือน
นอกจากนี้ การทําเกษตรกรรมแบบผสมผสานยังมีความเหมาะสมกับพื้นที่ขนาดเล็กมาก
กวาพื้นที่ขนาดใหญ ซึ่งสอดคลองกับเกษตรกรรายยอยที่ทําการเกษตรในพื้นที่เล็กๆ ซึ่งเปนคนสวน
ใหญของประเทศ (วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ, 2530 : 121-129)
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ผลที่ไดรับจากการทําเกษตรกรรมผสมผสาน
1.ผลที่เกิดขึ้นตอการปรับปรุงระบบนิเวศวิทยา
การทําเกษตรกรรมผสมผสานจะชวยรักษาสมดุลของสิ่งแวดลอม เพราะการหมุนเวียน
เศษซากที่เหลือใชกลับมาใชประโยชนไดใหมนั้น นอกจากจะกําจัดภาวะเปนพิษรูปแบบตางๆ ได
แลวยังเปนการรักษาความอุดมสมบูรณของไรนาไปพรอมๆ กันดวย โดยที่การเริ่มตนทําการ
เกษตรแบบผสมผสานนั้นสภาพนิเวศวิทยาที่เคยเสื่อมโทรมลงไปจะคอยๆ ฟนตัวขึ้นมาอยางชาๆ
ในชวงปแรกๆ และจะเพิ่มความอุดมสมบูรณมากขึ้นๆ ในปตอๆ มาตามลําดับ (วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ
, 2530 : 128-129) และเนื่องจากการเกื้อกูลกันระหวางกิจกรรมการผลิตตางๆ ในไรนา ทําให
เกษตรกรไมจําเปนตองใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชซึ่งจะกลายเปนสารพิษตกคางและเปน
อันตรายพิษตอมนุษย สัตว และสภาพแวดลอม (ชนวน รัตนวราหะ, 2534 : 44)
2.ผลที่เกิดขึ้นตอเสถียรภาพ (Stability) และความยั่งยืน (Sustainability)
2.1 เสถียรภาพและความยั่งยืนในดานของผลผลิต
ในระบบเกษตรกรรมผสมผสานนั้น
เนื่องจากกิจกรรมการผลิตทั้ง พืช สัตว มีความ
หลากหลายเกื้อกูลกันอยางเปนระบบและเกิดความสมดุล ฉะนั้นผลผลิตจะมีความแนนอนมาก
ขึ้น ความผันผวนระหวางฤดู หรือปจะมีนอย ดังนั้น ความเสี่ยงตอความเสียหายของผลผลิตที่
เกิดจากสภาพแวดลอมยอมมีนอย โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ชนวน
รัตนวราหะ, 2534 : 46) นอกจากนี้สภาพทางนิเวศวิทยาที่สมบูรณคือ หลักประกันสําคัญที่ยืนยัน
ไดวาผลผลิตจากไรนาของเกษตรนั้นสามารถรักษาระดับไวอยางมั่นคงสม่ําเสมอในระยะยาว
(วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ, 2530)
2.2.เสถียรภาพและความยั่งยืนในดานเศรษฐกิจ
การทําเกษตรกรรมหลายอยางโดยมีสัดสวนของผลผลิตสําหรับบริโภค และสําหรับขายสู
ตลาดที่เหมาะสมจะทําใหเกษตรกรรายยอยมีศักยภาพในการตอรองตลาด และการบริโภคผล
ผลิตจากไรของตนซึ่งมีราคาถูกกวาสินคาในตลาดถึง 1.5 –2 เทา ทําใหรายจายลดลง เพิ่มรายได
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะผลผลิตทางการเกษตรนี้ยังมีคุณคาและความปลอดภัยสูงกวาสิน
คาในตลาด ดังนั้น เกษตรกรรมผสมผสานจึงเปนการเพิ่มโอกาสใหเกษตรกรพึ่งตนเองมากขึ้น
และเพิ่มหลักประกันในการตอรองกับตลาดเพราะเกษตรกรไมตองพะวงกับเรื่องปากทอง นอก
จากนี้ เกษตรกรสวนใหญของไทยเปนชาวนาซึ่งพึ่งพารายไดจากการขายขาวแคเพียงปละครั้ง ดัง
นั้นจึงเปนการยากที่จะมีชีวิตอยางสุขสบาย ยิ่งถาประสบปญหาราคาขาวตกต่ําก็จะทําใหรายได
ของเกษตรกรไมพอใชทั้งป
ดังนั้น การทําเกษตรกรรมผสมผสานซึ่งเปนการเพิ่มกิจกรรมการ
ผลิตที่เหมาะสม และมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวตลอดปซึ่งจะลดความเสี่ยงจากราคาในตลาด และทํา
ใหระดับรายไดไมมีความผันผวน (วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ, 2530 : 122-123)
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2.3 ผลที่เกิดขึ้นตอเสถียรภาพและความยั่งยืนของสภาพสังคม
เนื่องจากการทําเกษตรกรรมผสมผสานมีกิจกรรมการผลิตตลอดป ทําใหตองมีการจัดการ
แรงงานภายในครอบครัวอยางมีประสิทธิภาพ และมีการแบงหนาที่เหมาะสมตลอดปไป ดังนั้น
ปญหาอพยพเขาเมืองทั้งในชวงไมทํานาจึงสามารถลดลงได (วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ, 2530 : 124125) นอกจากนี้ การทําเกษตรกรรมผสมผสานยังทําใหเกษตรกรมีชีวิตความเปนอยูที่มั่นคง มี
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณเพราะไดปจจัยสี่ จากการทําเกษตรผสมผสานอยางครบถวน (ชนวน
รัตนวราหะ, 2534 : 46)
3.ผลตอการลดตนทุนการผลิต
หัวใจสําคัญของเกษตรกรรมแบบผสมผสานคือเนนการเกื้อกูลกันระหวางกิจกรรมการ
ผลิตในไรนาซึ่งสงผลใหเกษตรกรสามารถลดการใชปุยและยากําจัดศัตรูพืช และเนื่องจากการใช
ประโยชนสูงสุดจากที่ดินและการหมุนเวียนวัสดุเหลือใชในกิจกรรมการผลิต
ทําใหเกษตรกร
สามารถลดคาใชจายเรื่องคาอาหารสัตว และการกําจัดของเสียไปในตัว (วิฑรูย เลี่ยนจํารูญ,
2530 : 125-126)
4.ผลกระทบตอการผลิตเพื่อการคา
แมวาเกษตรผสมผสานจะเหมาะกับเกษตรกรรายยอย เพราะเปนเกษตรเพื่อกินเพื่ออยู
(Subsistence Agriculture) หรือผลิตเพื่อยังชีพ แตความจริงแลว การผลิตหลายๆ อยางและเปน
ระบบที่มีความเกื้อกูลกัน จะทําใหผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณสูง ถาหากไดมีการจัดระบบการ
รวบรวมผลผลิตแตละอยางจากเกษตรกรหลายๆ ราย ก็จะไดผลผลิตเปนจํานวนมาก ดังนั้น จึงมี
ความเปนไปไดที่จะทําการคาเพื่อสนองตอตลาดภายในประเทศ และตางประเทศไดอยางไมมี
ปญหา (ชนวน รัตนวราหะ, 2534 : 47)
อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงจากการทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว มาเปนเกษตรแบบผสม
ผสานจึงตองคํานึงถึงปจจัยสําคัญอยางนอย 3 ประการ ที่กําหนดรูปแบบการผลิตของระบบเกษตร
ผสมผสาน นั่นคือ (วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ, 2530 : 26-30)
1.สภาพภูมิศาสตรของทองที่ เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพภูมิศาสตรแตกตางกันไปใน
แตละพื้นที่ โดยจําแนกตามปริมาณน้ําฝน ดิน และภูมิอากาศเปนหลัก ความแตกตางของพื้นที่
จึงเปนปจจัยพื้นฐานแรกในการกําหนดรูปแบบของการเกษตร เชน กลุมพื้นที่ที่ทํานาขาวมักอยูใน
ที่ราบลุม เขตที่ดอนจะปลูกผลไม พื้นที่ใกลแหลงน้ําจะปลูกพืชผัก ฯลฯ การทําเกษตรแบบผสม
ผสานในพื้นที่เหลานี้จึงมักจะคงกิจกรรมการผลิตแบบเดิมเอาไว แตลดขนาดและความเขมขน แต
เพิ่มกิจกรรมการผลิตอื่นที่เกื้อหนุนเขาไปเสริม
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2.ระดับทางเศรษฐกิจ รูปแบบการเกษตรแบบผสมผสานในแตละที่ควรจะรักษาสมดุลย
ของการผลิตเพื่อการบริโภคและตอบสนองตอระบบตลาดในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใหรูปแบบ
การผลิตของเกษตรกรสามารถรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากระบบตลาดได
3.การสนองตอบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิตของมนุษยและสิ่งแวดลอม
เปนสิ่งที่สัมพันธตอกันและไมอาจแบงแยกได ระบบการผลิตที่มุงเนนการผลิตเพื่อตอบสนองการ
บริโภคที่ถูกกระตุนโดยกลไกการโฆษณาของระบบเศรษฐกิจปจจุบันมีแนวโนมที่จะทําใหสิ่งแวด
ลอม เชน ดิน น้ํา และอากาศ เสื่อมสภาพโทรม เนื่องจากเปนระบบการผลิตที่เนนมนุษยมากกวา
สิ่งแวดลอมและเนนปจจุบันมากกวาอนาคต เพราะแรงผลักดันของการแสวงหากําไรสูงสุด ดังนั้น
จึงตองพึ่งระบบการผลิตที่สามารถทําใหมนุษยสามารถดําเนินชีวิตสอดคลองกับธรรมชาติ นั่น
คือจะตองเลือกพันธุพืชใหเหมาะสมกับทองที่นั้นๆ

2.1.3 แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม
หลักการและแนวความคิดทั่วไป
แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม
เปนแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการ
วิเคราะหปญหาทั่วไป
ในการภาคเกษตรของประเทศที่กําลังพัฒนาโดยเฉพาะการเกษตรของ
ประเทศไทยใน 2 ปญหาสําคัญดวยกัน กลาวคือ
1.ปญหาภัยแลงจากการขาดแคลนน้ํา เนื่องจากพื้นที่เกษตรกรรมของไทยกวารอยละ 70
อยูนอกเขตชลประทาน
ทําใหเกษตรกรตองอาศัยแหลงน้ําธรรมชาติเพียงอยางเดียวในการทํา
การเกษตร
และในปจจุบันการเสียดุลของระบบนิเวศไดกอใหเกิดความแปรปรวนของดินฟา
อากาศ ฝนตกไมสม่ําเสมอ ฝนทิ้งชวง เกิดภาวะแหงแลง ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรและการ
บริโภคในครัวเรือนเกือบทุกภาคของประเทศ ระดับน้ําในแมน้ําลําธารตางๆ ลดต่ําลงจนบางแหง
แหงขอด อันถือเปนวิกฤตที่สําคัญของชาวชนบทของประเทศรวมกัน
2.ความไมมั่นคงทางดานอาหารของเกษตรกร เปนปญหาอีกดานหนึ่งที่มีการวิเคราะหไว
โดยเนนใหแตละครัวเรือนควรมีแหลงอาหาร โดยเฉพาะขาวใหเพียงพอตอการบริโภค การผลิต
ขาวนั้นมีความสําคัญอยางมากโดยเฉพาะเกษตรกรที่ตองการจะเก็บผลผลิตไว เพื่อรอราคาที่ดี
กวาและสามารถนําออกมาจําหนายไดตลอดเวลาเมื่อถึงคราวจําเปน ซึ่งนับไดวาขาวมีความแตก
ตางจากพืชเศรษฐกิจอื่นๆ
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นอกจากนี้ การเกษตรทฤษฎีใหมยังเนนที่การพอมีพอกินโดยการเลี้ยงตัวเองได พรอม
กับยึดหลักความสามัคคี การพอมีพอกินซึ่งหมายถึง การพึ่งตนเองใน 5 ดาน (กรมการปกครอง,
2541) ไดแก ดานจิตใจ ตองมีจิตสํานึกที่ดี และสรางสรรใหตนเองและสวนรวม ดานสังคม ตอง
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเปนเครือขายชุมชน ดานทรัพยากรธรรมชาติ ตองมีการใชและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางฉลาด ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ดานเทคโนโลยี ตองรูจัก
ใชเทคโนโลยีโดยประกอบกับภูมิปญญาชาวบาน
การเกษตรทฤษฎีใหมมีหลักสําคัญคือ ใหเกษตรกรมีความพอเพียง พอเลี้ยงตัวเองไดใน
ระดับที่ประหยัด โดยตองมีความสามัคคีในทองถิ่น เนนใหเกษตรกรมีสภาพแวดลอมที่ดี สุข
ภาพอนามัยที่ดี มีรายไดเพียงพอสําหรับซื้อปจจัยสี่ (อําพล เสนาณรงค, 2540)

ทฤษฎีใหม/ทฤษฎีแหงการพัฒนาเศรษฐกิจ
เมื่อมองทฤษฎีใหมทั้ง 3 ขั้นตอน จะเห็นวา ทฤษฎีใหมเปนการพัฒนาเศรษฐกิจพอยังชีพ
ไปสูเศรษฐกิจเชิงพาณิชย เปนการผลิตจากระดับพอยังชีพไปเปนการผลิตเพื่อขายหรือสงออกใน
สิ่งที่เกินความตองการบริโภคในครัวเรือน โดยแหลงระบายผลผลิต ไดแก ตลาดภายนอกชุมชน ถึง
แมวาหลักการของทฤษฎีใหมจะเนนใหเกษตรกรผลิตเพื่อบริโภคเองเปนพื้นฐาน พอมีพอกินไมอด
อยาก แตทฤษฎีใหมไมไดมุงหวังใหเกษตรกรผลิตเพื่อตนเอง โดยไมเกี่ยวของกับผูอื่น แตกลับ
มุงสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกร ใหเกษตรกรผลิตเพื่อใหมีอาหารที่จะบริโภคไดเพียงพอ เมื่อ
เหลือพอจึงจะนําไปแลกเปลี่ยนซื้อขายกันในชุมชนกอนแลวจึงคอยๆ ขยายออกสูนอกชุมชน การ
ซื้อขายก็เปนในลักษณะที่ทุกฝาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรเองไดรับผลประโยชนรวม
กัน (วิศาล บุปเวส และคณะ, 2542)
ทฤษฎีใหมมีขั้นตอนและกระบวนการโอนทรัพยากร โดยเฉพาะในสวนของทุนไปใหแก
เกษตรกร เพื่อลดความผันผวนของตัวแปรที่สําคัญในการผลิตคือ ปริมาณนํ้า ทรัพยากรถูกโอน
จากในเมืองสูชนบทซึ่งเปนกลุมเปาหมายในการกระจายรายได
ทรัพยากรที่โอนมานี้มาเปน
ทรัพยากรทุนแกเกษตรกรซึ่งมีทั้งในรูปทุนมนุษยและทุนทางกายภาพ
ทรัพยากรทุนเหลานี้จะ
ทําใหเกษตรกรมีพื้นฐานที่จะสรางรายไดใหกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (วิศาล
บุปผเวส และคณะ, 2542)
ในการกําหนดพื้นที่เปาหมาย และกลุมเกษตรกรเปาหมาย ตองคํานึงถึงศักยภาพของพื้น
ที่ซึ่งควรเปนพื้นที่ที่เก็บกักนํ้าได หรือในพื้นที่แหลงนํ้าที่สามารถกระจายนํ้าชลประทานได เมื่อมี
ปริมาณนํ้าเพียงพอ จะทําใหเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ยตอมีเพิ่มขึ้น การปลูกพืชหลายชนิด เปนการ
กระจายชนิดผลผลิต กระจายความเสี่ยงที่จะเกิดจากการไดรับผลผลิตที่ไมแนนอน อันเนื่องมา
จากปริมาณนํ้าฝนที่ไมแนนอน ซึ่งสงผลกระทบไปถึงราคาของผลผลิต และรายไดของเกษตรกร
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การปลูกพืชหลายชนิดมีฤดูเก็บเกี่ยวหมุนเวียนกันไปตลอดป ทําใหเกษตรกรมรการกระจาย
ภาระงานและรายไดที่สมํ่าเสมอตลอดป การเลี้ยงปลาในสระนํ้า และปลูกพืชนํ้าเปนอาหารปลา
โดยธรรมชาติ หรือเลี้ยงสัตวเปนปุยก็เปนการผลิตที่เกื้อกูลกัน และใชประโยชนจากของเสีย นอก
จากนี้ยังเปนการตัดวงจรชีวิตของศัตรูและโรคพืชซึ่งเปนการประหยัดตนทุน เนื่องจากสามารถลด
การใชสารเคมี (วิศาล บุปผเวส และคณะ, 2542)
ทฤษฎีใหมเปนการพัฒนาเศรษฐกิจที่เนื่องมาจากการมีความสามัคคี ทั้งในระดับชุมชน
และระดับนอกชุมชน ในระดับชุมชน อยูในรูปของการตั้งเปนสหกรณที่ตองรวมกันรับผิดชอบ
หรือในเรื่องของการขุดบอผานพื้นที่ดิน เพราะตองไดรับการยินยอมจากเกษตรกรเจาของที่ดินกอน
หากไมมีความสามัคคีระหวางกัน
นํ้าก็ไมสามารถถูกสงจากแหลงนํ้าเสริมไปสูสระนํ้าของ
เกษตรกรแตละรายได ความสามัคคีในระดับนอกชุมชน เกิดจากการติดตอรวมมือกับภายนอก
และเกิดประโยชนตอทุกฝายรวมกัน เกษตรกรก็สามารถเขาถึงแหลงทุน ลดตนทุนการผลิต เพิ่ม
การตลาดและไดราคาพืชผลที่เหมาะสม การทําการเกษตรโดยทั่วไป เกษตรกรจะมีความเสี่ยง
จากราคาที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งขึ้นอยูกับตลาดและพอคาคนกลาง และปริมาณผลผลิตที่ขึ้นกับสภาพ
แวดลอมทั้งดานภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
ทฤษฎีใหมเปนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน ชวยลดคาครองชีพในภาวะเงินเฟอและ
รายไดไมตกตํ่าในภาวะราคาสินคาเกษตรตกตํ่า หรือเพิ่มรายไดที่แทจริงนั่นเอง (วิศาล บุปผเวส
และคณะ, 2542) พืชที่จะปลูก ควรคํานึงถึงสภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศของแตละทองถิ่น
และพิจารณาถึงชวงเวลาที่เหมาะสมของป เพราะพืชแตละชนิดตองการสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน
ในการเจริบเติบโต สิ่งหนึ่งที่สําคัญในการตัดสินใจในดานตางๆ เหลานี้ คือ จําเปนตองมีขอมูลที่
เปนปจจุบัน และตองเปนทั้งในระดับทองถิ่น จังหวัด ภาค และประเทศ โดยขอมูลควรมาจาก
หนวยงานรัฐเปนหลัก (เอนก หิรัญรักษ และคณะ, 2542)

ทฤษฎีใหม/ ทฤษฎีแหงการพัฒนาสังคม
ทฤษฎีใหมเปนการพัฒนาที่เนนคนเปนจุดศูนยกลาง โดยพยายามเสริมสรางศักยภาพ
และการมีสวนรวมในขบวนการเรียนรูและการตัดสินใจ โดยผลตอบแทนที่ไดรับคือ คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นในระยะยาว การทําเกษตรทฤษฎีใหม เนนใหขึ้นอยูกับความสมัครใจที่จะทําของเกษตรกรเอง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงระลึกถึงความจริงที่วา “คนทุกคนไมวาชาวกรุงหรือ
ชาวชนบท ไมวามีการศึกษามากหรือนอยอยางไร ยอมมีจิตใจเปนอิสระ มีความคิดเห็น มี
ความพอใจเปนของตนเอง ไมชอบการบังคับ นอกจากนั้นยังมีขนบธรรมเนียม มีแบบแผนเฉพาะ
เหลา กันอีกดวย” (แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบามสมเด็จ
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พระเจาอยูหัว, 2540 : 254) นอกจากนี้พระองคทรงเห็นวา หากประชาชนสามารถชวยตนเอง
ไดแลว ก็ควรจะมีสวนชวยเหลือเสริมสรางประเทศชาติโดยสวนรวมไดในที่สุด
ทฤษฎีใหมเปนกระบวนการเรียนรูของมนุษยดวยการปฏิบัติจริง เปนการสรางเครือขายใน
ระบบการสงเสริมในลักษณะของโครงการสาธิต ใหเกษตรกรเรียนรูประสบการณที่ไดรับความสํา
เร็จในการทําการเกษตรทฤษฎีใหมมาแลว เปนการพัฒนาแบบคอยเปนคอยไป ในแงของการสนอง
ตอบความตองการของบุคคล ทฤษฎีใหมสนองตอบความตองการไดดี มาสโลว (Maslow) กลาว
ถึง ทฤษฎีความตองการของมนุษย (Maslow's Hierarchy of Needs) ไววา มนุษยมีความตองการ
ไมมีที่สิ้นสุด ความตองการเหลานี้จะเรียงลําดับจากขั้นตํ่าไปสูง ซึ่งตองไดรับการตอบสนอง และ
ความตองการที่ไมไดรับการตอบสนอง จะมีอิทธิพลใหเกิดพฤติกรรม ความตองการของมนุษยมีอยู
5 ระดับ ดวยกัน ไดแก
1. ความตองการดานสรีระ (Physiological Needs) เปนความตองการอันดับแรกสุดใน
ชีวิต คือปจจัยสี่ นอกจากนี้ยังรวมไปถึง การพักผอน ความตองการทางเพศ การขับถาย เปนตน
2. ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) อยากมีชีวิตที่มั่นคง อยูอยางสงบ
มีระเบียบวินัย ทั้งดานครอบครัว อาชีพ และชีวิต
3. ความตองการความรักและเปนเจาของ (Love and Belonging Needs) เปนความ
ตองการทางสังคมที่ตองการมีเพื่อน ไดรับการยอมรับจากกลุม มีอิสระในการเสนอความคิดเห็น
ตองการความรักและตองการที่จะรักผูอื่น และตองการรูสึกวาสังคมเปนของตน
4. ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง การยกยอง และความภูมิใจ (Esteem Needs) เปน
ความตองการทางจิตใจ การยอมรับความคิดเห็นหรือขอเสนอ เกียรติยศ ชื่อเสียง จากสังคม การ
ไดรับการปฏิบัติจากผูอื่นอยางสุภาพ การไดรับความเคารพนับถือจากผูอื่น หรือสังคม และความ
มั่นใจในตนเอง
5. ความตองการตระหนักในตนเองอยางถองแท (Self-Actualization) เปนความตองการรู
จักตนเอง ยอมรับตนเอง แกไขตนเอง มีอิสระของตนเอง คนพบความจริง ทําสิ่งที่เหมาะสมที่สุด
เปนตัวของตนเอง และประสบผลสําเร็จในชีวิต
ขั้นที่หนึ่งของทฤษฎีใหม เปนการตอบสนองความตองการในอันดับแรกและอันดับที่สอง
ของมนุษย ทฤษฎีใหมในขั้นที่ 2 และ 3 สนองตอบความตองการอันดับที่ 2 และ 3 ในดานครอบ
ครัว อาชีพและสังคม เมื่อมองทฤษฎีใหมทั้ง 3 ขั้นตอนรวมกัน จะทําใหบรรลุความตองการของ
มนุษยไดในอันดับที่ 5 คือ เมื่อปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหมประสบความสําเร็จ ทําใหเกิดความ
ภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเอง มีรายไดมากขึ้นในครัวเรือน มีความสามัคคี มีความสงบสุขในชุมชน
และสังคม เกษตรกรรูจักตนเอง ยอมรับในความสามารถของตนเอง แกไขตนเอง คนพบความจริง
จากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนรากฐานในการพัฒนาชีวิตเพื่อใหประสบผลสํา
เร็จในชีวิตในอนาคต
จากการศึกษาของ แตงออนและคณะ (2542) พบวา เกษตรทฤษฎีใหมสงผลตอคุณภาพ
ชีวิตและสังคม ไดดังนี้
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ชุมชนเขมแข็ง
ครอบครัวอบอุน

สิ่งแวดลอมดีขึ้น

การเกษตรทฤษฎีใหม

รายไดสูงขึ้นสม่ําเสมอ พึ่งตน
เองได กระจายรายไดดีขึ้น

คุณภาพชีวิตดีขึ้น

การศึกษาดีขึ้น

สุขภาพดีขึ้น
ทํางานปลอดภัยทั้งป

ที่มา : แตงออน และคณะ (2542 : 2)

โดยสรุปแลว การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมเปนแนวคิดหรือทฤษฎีที่เนน การจัดการ
ทรัพยากรน้ํา (water resource management) ในไรนาเพื่อสรางผลผลิตอาหารที่พอเพียงเพื่อ
สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย โดยการผลิตทางการเกษตรควรเปนไปเพื่อความ
มั่นคงทางดานอาหาร (food security) เพื่อใหเลี้ยงตัวเองไดภายในครัวเรือนกอน แลวจึงเพิ่ม
ความมั่นคงทางดานรายได (income security) จากกิจกรรมอื่นๆ ตามมา ซึ่งจะเปนการแกไข
ปญหาความยากจนและขาดแคลนทรัพยากรใหบรรเทาลง ซึ่งจะทําใหเกษตรกรมีความพออยูพอ
กินและสามารถพึ่งพาตนเองไดในที่สุด
เกษตรทฤษฎีใหมมีความหมายและรายละเอียดอยูที่ การจัดสรรพื้นที่อยูอาศัย และที่ทํา
กิน โดยแบงพื้นที่ออกเปน 4 สวน ตามอัตราสวน 30:30:30:10 ซึ่งหมายถึง พื้นที่สวนที่ 1
ประมาณ 30% ใชขุดสระกักเก็บน้ําเพื่อใชเก็บน้ําฝนในฤดูฝน และใชเสริมการปลูกพืชในฤดูแลง
ตลอดจนการเลี้ยงสัตวน้ํา และพืชน้ําตางๆ พื้นที่สวนที่ 2 ประมาณ 30% ใหปลูกขาวในฤดูฝน
เพื่อใชเปนอาหารประจําสําหรับครอบครัวใหเพียงพอตลอดป เพื่อตัดคาใชจายและสามารถพึ่งตน
เองได พื้นที่สวนที่ 3 ประมาณ 30% ใหปลูกไมผล ไมยืนตน พืชผัก พืชไร พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อ
เปนอาหารประจําวัน หากเหลือบริโภคก็นําไปจําหนาย พื้นที่สวนที่ 4 ประมาณ 10% เปนที่อยู
อาศัย และโรงเรือนอื่นๆ อัตราสวนดังกลาวสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ขึ้นอยูกับสภาพของพื้นที่ดิน ปริมาณน้ําฝน และสภาพแวดลอม
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เราอาจจะสรุปหลักการของเกษตรทฤษฎีใหมเปนประเด็นตางๆ ดังนี้ (สํานักงานคณะ
กรรมการพิเศษ, 2541)
1.เกษตรทฤษฎีใหมเปนวิธีปฏิบัติของเกษตรกรที่เปนเจาของที่ดินจํานวนนอย แปลงเล็ก
ประมาณ 15 ไร ซึ่งเปนอัตราถือครองโดยเฉลี่ยของเกษตรกรไทย
2.เกษตรทฤษฎีใหมเปนระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ทําใหเกษตรกรมีความพอ
เพียงโดยเลี้ยงตัวเองได (Self sufficiency) ในระดับชีวิตที่ประหยัดกอน
3.เนื่องจากขาวเปนปจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนจะตองบริโภค ดังนั้นจึงประมาณวาครอบครัว
หนึ่งทํานาประมาณ 5 ไร จะทําใหมีขาวกินตลอดป โดยไมตองซื้อหา เพื่อยึดหลักพึ่งตนเองได
อยางมีอิสรภาพ
4.ตองมีน้ําเพื่อการเพาะปลูกและสํารองไวใชในฤดูแลงอยางพอเพียง เพื่อการนี้ จะตองใช
หลักวา ตองมีน้ํา 1,000 ลูกบาศกเมตร ทํานา 1 ไร ฉะนั้น เมื่อทํานา 5 ไร และปลูกพืชไรหรือไม
ผลอีก 5 ไร (รวมเปน10 ไร) จะตองมีน้ํา 10,000 ลูกบาศกเมตรตอป
จึงตั้งสูตรคราวๆ วา แตละแปลงประกอบดวย
- นา 5 ไร
- พืชไรและสวน 5 ไร
- สระน้ํา 3 ไร ลึก 4 เมตร จุประมาณ 19,000 ลูกบาศกเมตร ซึ่งเปนปริมาณน้ําที่เพียง
พอที่จะสํารองไวใชยามฤดูแลง
- ที่อยูอาศัย และอื่นๆ 2 ไร
รวมทั้งหมด 15 ไร
แตทั้งนี้ ขนาดของสระเก็บกักน้ําขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศและสภาพแวดลอมดังนี้
ถาเปนพื้นที่ทําการเกษตรอาศัยน้ําฝน สระน้ําควรมีลักษณะลึกเพื่อปองกันไมใหน้ําระเหย
ไดมากเกินไปซึ่งจะทําใหมีน้ําใชตลอดป
ถาเปนพื้นที่ทําการเกษตรในเขตชลประทาน สระน้ําอาจจะมีลักษณะลึกหรือตื้น และแคบ
หรือกวางก็ได โดยพิจารณาตามความเหมาะสมเพราะสามารถมีน้ํามาเติมอยูเรื่อยๆ
การมีสระเก็บกักน้ําก็เพื่อใหเกษตรกรไดมีน้ําใชอยางสม่ําเสมอทั้งป
(ทรงเรียกวา
Regulator หมายถึง การควบคุมใหมีระบบน้ําหมุนเวียนใชเพื่อการเกษตรไดโดยตลอดเวลาอยาง
ตอเนื่อง) โดยเฉพาะอยางยิ่งในหนาแลงและระยะฝนทิ้งชวง แตไมไดหมายความวาเกษตรกรจะ
สามารถปลูกขาวนาปรังไดเพราะหากน้ําในสระเก็บกักน้ําไมพอ
ในกรณีมีเขื่อนอยูบริเวณใกล
เคียงก็อาจจะตองสูบน้ําจากเขื่อนซึ่งจะทําใหน้ําในเขื่อนหมดได แตเกษตรกรควรทํานาในหนา
ฝน และเมื่อถึงฤดูแลงหรือฝนทิ้งชวงใหเกษตรกรใชน้ําที่เก็บตุนนั้นใหเกิดประโยชนทางการเกษตร
อยางสูงสุด โดยพิจารณาปลูกพืชใหเหมาะสมกับฤดูกาล
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5.ปญหาใหญอีกขอหนึ่ง คือราคาการลงทุนคอนขางสูง เกษตรกรจะตองไดรับความ
ชวยเหลือจากภายนอก (หนวยงานราชการ ,มูลนิธิ และหนวยงานจากภาคเอกชน) แตคาดําเนิน
การไมสิ้นเปลืองสําหรับเกษตรกร

วัตถุประสงคของการเกษตรทฤษฎีใหม
1.ความมั่นคงทางดานอาหาร การทําเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมนี้ ไดมีการจัดสรรพื้นที่
เพื่อใชทํานา ทําสวนผลไม ไมยืนตน พืชไร และเลี้ยงปลา โดยหลักการของทฤษฎีนี้จะเนนที่การ
เพาะปลูก เพื่อการบริโภคในครัวเรือนเปนหลักที่เหลือจึงนําไปขาย ดังนั้น เกษตรกรที่ทําเกษตร
ทฤษฎีใหมนี้ ก็จะมีอาหารเพื่ออุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนเปนการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพา
จากภายนอก จึงกอใหเกิดความมั่นคงทางอาหาร
2.การจัดการทรัพยากรน้ํา เกษตรกรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหมจะมีแหลงน้ําซึ่งถือเปนสิ่ง
สําคัญในการทําเกษตร ซึ่งในอดีตการทําเกษตรจะอาศัยแหลงน้ําธรรมชาติ แตในปจจุบันสภาพ
อากาศแปรปรวน ปริมาณน้ํามีไมพอ ประกอบกับพื้นที่การเกษตรรอยละ 70 อยูนอกเขตชล
ประทาน การเกษตรทฤษฎีใหมจึงจะทําใหเกษตรกรสามารถมีการจัดการบริหารน้ําที่มีอยูอยาง
เกิดประโยชนสูงสุด
3.ความมั่นคงทางดานรายได จากการที่เกษตรกรทําเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม ซึ่งเนน
การทําการเกษตรเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและจําหนายในสวนที่เหลือ จึงจะกอใหเกิดรายไดที่
มั่นคงแกเกษตรกรและเปนการลดคาใชจายในครัวเรือนอีกดวย

ขอเดนของการเกษตรทฤษฎีใหม
1.เปนแนวทางที่เนนถึงวัตถุประสงคดานความมั่นคงทางดานอาหารภายในครัวเรือน
2.เปนแนวทางที่เนนการจัดการทรัพยากรน้ําในระดับไรนา
3.เปนแนวทางที่ไมยึดติดกับเทคนิคเฉพาะในการจัดการการผลิตในไรนา
4.เปนแนวทางที่เสนอแนวทางปฏิบัติไดอยางเปนลําดับขั้นตอน
5.เปนแนวทางที่เนนกลุมเกษตรกรเปาหมายชัดเจน นั่นคือ ครัวเรือนเกษตรกรที่อยูนอก
เขตชลประทานที่มีพื้นที่ถือครอง 10-15 ไร
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หากเราจะนําเอาเกษตรทฤษฎีใหม (ทฤษฎีใหมขั้นที่ 1) มาเสนอในรูปที่เปนทฤษฎีที่
เปนทางการ (Theoretical formalization) (Blalock, 1969) เราจะเห็นไดวาทฤษฎีดังกลาวนี้จะ
ประกอบดวย ( สุชาติ ประสิทธรัฐสินธุ, 2540 : 20 )
RHD 1 = f (W)
W = f (TA)
ซึ่ง RHD 1
คือ การพัฒนาครัวเรือนชนบทระดับที่หนึ่ง (Rural Household Development 1)
W
คือ การจัดแหลงน้ํา (สระน้ํา) (Water)
TA
คือ ความชวยเหลือจากทางราชการและองคกรสาธารณชนในดานการลงทุนทํา
สระน้ํา (Technical assistance)
จะเห็นไดวา “ ทฤษฎีใหมขั้นที่ 1 ” เมื่อไดทําใหเปนขอความที่เปนทางการ (Formalized
Statement) แลว จะเห็นชัดเจนวามีปจจัยใดบางที่มีผลตอความสําเร็จของทฤษฎีใหมขั้นที่ 1
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงอุปสรรคในการนําทฤษฎีไปใชจะพบวา การสรางอางเก็บ
น้ําหรือสระน้ําที่ตองสามารถเก็บกักน้ําไวใชใหเพียงพอตลอดทั้งปจะทําใหตนทุนในการลงทุนทํา
เกษตรกรรมผสมผสานคอนขางสูง ดังนั้นเกษตรกรจะตองไดรับความชวยเหลือจากภายนอก เชน
ทางราชการ ทางมูลนิธิ และทางเอกชน เปนการเบื้องตนกอน และยังตองคํานึงถึงความเหมาะ
สมของพื้นที่ที่จะสรางอางเก็บน้ําในชุมชนดวย
นอกจากนี้ ขอสมมติเบื้องตน (Basic Assumptions) ที่กํากับทฤษฎีนี้คือ ความมีเหตุมีผล
และความมุงมั่นของเกษตรกรในการประกอบอาชีพซึ่งเปนการยากที่หาขอสรุปตายตัววาการ
ดําเนินการตามเกษตรทฤษฎีใหมจะประสบผลสําเร็จไดผลดีในทุกกรณี (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ,
2540 : 21-22) และเนื่องจากเกษตรทฤษฎีใหมเปนทฤษฎีที่เนนในเรื่องการจัดสรรที่ดินในทําการ
เกษตรแบบผสมผสาน ดังนั้นจึงอาจพบอุปสรรคในกรณีที่ชุมชนหมูบานที่มีสมาชิกที่ไมมีที่ดินทํา
การเกษตรแบบผสมผสาน หรือเปนแรงงานรับจางในภาคเกษตรนั่นเอง
จะเห็นไดวา ทฤษฎีใหมไมใชเรื่องที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเกษตรเทานั้น แตยังเกี่ยว
เนื่องกับชุมชน เกี่ยวเนื่องกับชนบท เกี่ยวเนื่องกับการผลิต เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจ เกี่ยวเนื่องกับ
วิถีชีวิตวิถีวัฒนธรรม เกี่ยวเนื่องกับประเพณีทองถิ่น เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคง เกี่ยวเนื่องกับวิทยา
ศาสตร เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ เกี่ยวเนื่องกับการปกครอง เกี่ยวเนื่องกับการรวมตัวของสมาชิกใน
ครอบครัว และที่สําคัญที่สุด เกี่ยวเนื่องกับวิธีคิดและจิตสํานึกของคน เพราะทฤษฎีใหมเปน
ปรัชญาการพัฒนาที่มองเห็นสังคมอยางเปนองครวม ไมไดแยกการพัฒนาออกเปนสวนๆ ซึ่ง
ทฤษฎีใหมเปนการพัฒนาที่แทจริงเพราะมีการนําความคิดแบบสหวิชาซึ่งจะทําใหผูไดรับประโยชน
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จากการพัฒนาชวยเหลือตนเอง และเปดโอกาสใหชาวบานประยุกตความรู ความคิดสรางสรรค
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับตนเองและสิ่งแวดลอมมากกวา

ขอเหมือนและแตกตางระหวางแนวคิดเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม
จากรายละเอียดขางตนจึงอาจสรุปไดวา
เกษตรทฤษฎีใหมจะคํานึงถึงมิติทางดาน
เศรษฐกิจเปนอันดับแรก และมีการจัดสรรและกําหนดรูปแบบการใชพื้นที่อยางชัดเจนเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอตัวเกษตรกรเอง โดยมีเปาหมายที่ปากทองของเกษตรกรเปนอันดับแรก ซึ่ง
คอนขางแตกตางจากการความหมายดั้งเดิมของเกษตรกรรมแบบผสมผสาน ซึ่งจะเนนในมิติดาน
สิ่งแวดลอม ความสมดุลของระบบนิเวศน และการเกื้อกูลกันระหวางกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ที่
ทําการเกษตรผสมผสาน
นอกจากนี้ ในเรื่องของเทคนิควิธีการและการจัดการไรนาของเกษตรผสมผสานและเกษตร
ทฤษฎีใหม มีความเหมือนกันในเรื่องที่ ไมเนนการปรับปรุง บํารุงดินโดยพืชตระกูลถั่ว มีการใช
สารเคมีและไถพรวนดินได และที่สําคัญคือการเนนการผสมผสาน การปลูกพืช และเลี้ยงสัตวรวม
กันในไร ดังนั้น การที่นําเอากรอบความคิดทั้งในสวนของเกษตรผสมผสานดั้งเดิมและเกษตร
ทฤษฎีใหมมาวิเคราะหควบคูกันจะทําใหไดมิติในการวิเคราะหที่ครบสมบูรณแบบทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
สามารถสรุปความเหมือนและความแตกตางระหวางเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎี
ใหม ไดดังตารางที่ 3 และ 4
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําเอาทฤษฎีใหมไปปฏิบัติในชุมชนเพื่อทําใหเกิดเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวพระราชดํารัชนั้นสามารถศึกษาไดจากงานของ ทวีป แกวคง (2541) ซึ่งไดทําการ
ศึกษาความเปนไปไดในการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โดยใชนโยบายที่กระทรวงมหาดไทยนอมรับกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
รัชกาลปจจุบันในเรื่อง “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” โดย ทวีป ไดแบงเนื้อหาในการวิเคราะหออก
เปน 2 สวน คือสวนที่หนึ่งไดวิเคราะหถึงความเปนไปไดของการนํานโยบายเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตน
เองไปปฏิบัติในพื้นที่ที่ทําการศึกษา ในสวนที่สองไดวิเคราะหถึงปจจัยใดบางที่จะทําใหเศรษฐกิจ
ชุมชนเขมแข็ง
ผลการศึกษาพบวา ความเปนไปไดในการนํานโยบายเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองไปปฏิบัติ
ใหประสบความสําเร็จยังเปนไปคอนขางยาก
เพราะนโยบายนี้กอตัวขึ้นอยางเรงดวนโดยเหตุ
ผลทางการเมือง
และมุงผลทางการเมืองมากกวาผลในทางปฏิบัติในการสรางความแข็งแกรง
ทางสังคม
นอกจากนี้ นโยบายยังมีความคัดแยงระหวางวัตถุประสงคและมาตรการนั่นคือ
นโยบายตองการลดบทบาทของภาครัฐใหเปนเพียงผูใหการสนับสนุนและกระตุน (Facilitator &
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Catalyst) แตมาตรการตางๆ กลับเอื้อใหรัฐเขาไปปฏิบัติงานในฐานะผูดําเนินการ (Doer) อยู
เหมือนเดิม

ตารางที่ 3 ขอเปรียบเทียบของเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม
รายการ
1.เหตุผลที่มาของรูปแบบ

เกษตรผสมผสาน
-ความเสี่ยงอันเกิดจากการเกษตร
เชิงเดี่ยวหรือกระแสหลัก
-การพึ่งพิงการใชปจจัยภายนอกไรนา
-ขาดการใชประโยชนจากของเหลือใช
จากกิจกรรมการเกษตร

2.ทรัพยากรหลักในการจัด ที่ดิน (land)
การ
3.วัตถุประสงค
-ความมั่นคงทางรายได
-การลดการพึ่งพิงจากภายนอก
-การประหยัดทางขอบขาย

เกษตรทฤษฎีใหม
-ความเสี่ยงจากภัยแลงและ
การขาดแคลนน้ํา
-ความไมมั่นคงทางดานอาหาร
ของเกษตรกร

น้ํา (water)
-ความมั่นคงทางดานอาหาร
-การจัดสรรทรัพยากรน้ํา
-ความมั่นคงทางดานรายได

4.หลักการและเงื่อนไข

-มีกิจกรรมภาคเกษตรตั้งแต 2 ชนิดขึ้น
ไปในพื้นที่และเวลาเดียวกัน
-การมีประโยชนเกื้อกูลกันระหวางกิจ
กรรม

-เกษตรกรรายยอย (10-15 ไร)
ในเขตน้ําฝน
-การมีแหลงน้ําในไรนา
-การทํานาเพื่อใหมีขาวบริโภค
-การทํากิจกรรมการเกษตร
อื่นๆ เพื่อใหมีผลผลิตไวอุปโภค
บริโภคและขายได

5.จุดเดน

-การจัดการความเสี่ยง
-การประหยัดทางขอบขาย
-การลดการพึ่งพิงปจจัยภายนอก

-ความมั่นคงดานอาหาร
-การจัดการทรัพยากรน้ํา
-เศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน

ที่มา : รายงานการวิจัย “การเกษตรแบบยั่งยืน” : กรณีศึกษาภาคเหนือ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (2543 :114)
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของเกษตร
ผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม
ผลประโยชนดานตางๆ

เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม

1.ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
1.1ความมั่นคงดานอาหาร
1.2ความมั่นคงทางดานรายได
1.3การจัดความเสี่ยง
1.4การประหยัดทางขอบขาย(economy of scope)
1.5มูลคาเพิ่มของผลผลิตและการขยายตลาด

ไมเนน
สําคัญมาก
สําคัญมาก
สําคัญมาก
ไมเนน

สําคัญมาก
สําคัญ
สําคัญ
ไมเนน
ไมเนน

2.ผลประโยชนทางสังคม
2.1การลดการอพยพออกนอกพื้นที่
2.2สุขอนามัยของผูผลิต
2.3ความไมปลอดภัยทางดานอาหาร
2.4การลดการพึ่งพิงปจจัยภายนอก

สําคัญ
ไมเนน
ไมเนน
สําคัญมาก

สําคัญ
ไมเนน
ไมเนน
ไมเนน

สําคัญ
สําคัญ
สําคัญ
สําคัญ
สําคัญ

สําคัญ
สําคัญ
สําคัญ
สําคัญมาก
สําคัญ

3.ผลประโยชนทางสิ่งแวดลอม
3.1การลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3.2การสรางความหลากหลายทางชีวภาพ
3.3การฟนฟูความสมบูรณของดิน
3.4การจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพ
3.5การฟนฟูความสมดุลของระบบนิเวศ

ที่มา : รายงานการวิจัย “การเกษตรแบบยั่งยืน” : กรณีศึกษาภาคเหนือ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (2543 : 115)
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นอกจากนี้ การที่นโยบายถูกผลักดันอยางเรงดวน ทําใหขาราชการขาดความเขาใจและ
ความพรอมในการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและเผยแพรใหชาวบานในพื้นที่ไดเขาใจ
ในวัตถุประสงคของนโยบายอยางแทจริง นอกจากนี้ นโยบายยังไมไดรับความรวมมือจากขาราช
การเพราะเปนนโยบายที่กําหนดมาจากฝายการเมืองและยังไมไดรับการสนับสนุนดานงบ
ประมาณและทรัพยากรที่จําเปนอื่นๆ
ทวีป ไดอธิบายอีกวาสาเหตุที่ทําใหการนํานโยบายในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลาไมมี
ความคืบหนา คือ ขาราชการในพื้นที่ไมมีความศรัทธาตอตัวนโยบายและมีทัศนคติที่ไมดีตอชุมชน
เพราะวาตัวขาราชการเองจะตองลดบทบาทตอชุมชนลง นอกจากนี้ ทวีป ยังไดสรุปวาปจจัยอื่นๆ
ที่ทําใหนโยบายนี้ไมประสบความสําเร็จในพื้นที่ที่ทําการศึกษา คือ ลักษณะทางกายภาพในพื้นที่ที่
ศึกษาซึ่งมีผลตอการประกอบอาชีพของชาวบาน ทําใหการทําเกษตรแบบผสมผสานไมประสบผล
สําเร็จมากนักเพราะชาวบานสวนใหญทําสวนยางพารา นอกจากนั้นชาวบานยังนับถือศาสนาที่
แตกตางกับเจาหนาที่อีกดวย
นอกจากนี้ ทวีป ไดสรุปวาปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอการสรางระบบเศรษฐกิจชุมชนให
เขมแข็ง ไดแก การมีทรัพยากรธรรมชาติที่เพียงพอ การมีระบบการจัดการชุมชนที่ดี การมีผูนําที่
มีวิสัยทัศน รวมทั้งการมีสวนรวมของประชาชน นอกจากนั้นการที่จะสรางระบบเศรษฐกิจชุมชน
ที่มีความเขมแข็งจะตองทําใหกิจกรรมการผลิตทั้งหลายสอดคลองกับอาชีพ การดําเนินชีวิตและคํา
สอนทางศาสนาของสมาชิกในชุมชน
นอกจากนี้งานวิจัยของ กนก คติการ และ ไพฑูรย อรุณพันธ (2541) ที่ทําการวิเคราะห
เศรษฐกิจพอเพียงโดยใชแบบจําลอง (Model) ในการลดความเสี่ยงของครัวเรือนเกษตรกรนั้นได
นําเอาแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมา
ประเมินผลโครงการสระน้ําเพื่อการเกษตร ในอําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร โดยใชทฤษฎีของ
Baumol มาประยุกตใชในแบบจําลองโปรแกรมมิ่ง เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ที่ทําการศึกษามี
ความเสี่ยงดานราคาจากการทําเกษตรกรรมเชิงเดียวที่ปลูกพืชเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว ดังนั้น
หนวยราชการจึงไดใหการสนับสนุนในการขุดสระน้ําเพื่อการเกษตรและการจัดระบบการเกษตร
ตามแนวพระราชดํารัสเพื่อลดความเสี่ยงของเกษตรกรดวยการกระจายการผลิตและการปรับปรุง
ทรัพยากรในระดับไรนา
ผลการศึกษาพบวา โครงการขุดสระน้ําทําใหเกษตรกรในพื้นที่สามารถลดความเสี่ยงไดใน
ระดับหนึ่ง และทําใหเกษตรกรมีอาหารเพียงพอในการบริโภค เพราะเกษตรกรจะทําการกระจาย
ความเสี่ยงที่เกิดจากรายไดที่แปรปรวน โดยการกระจายการผลิตออกไป โดยการเลี้ยงไก และปลา
และโครงการยังไดสรางหลักประกันการมีอาหารบริโภคอยางพอเพียงทั้งในดานคุณคาและปริมาณ
เพราะเกษตรกรสามารถเก็บขาวไวบริโภคตลอดป และมีปลา พืชผักสวนครัว รวมทั้งไกพื้นเมือง ซึ่ง
สามารถนํามาใชบริโภคไดตลอดทั้งป นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ยังไดเสนอแนะใหเพิ่มโอกาสทางดาน
ตลาด เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสทางดานรายไดใหกับเกษตรกร รวมทั้งการใหขอมูลขาวสารและการ
รวมกลุมในรูปของสหกรณ เพื่อใหเกิดอํานาจตอรองดานราคา ซึ่งจะมีสวนใหความเสี่ยงลดนอย
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ลง นอกจากนั้นการผลิต การตลาด และการแปรรูปสินคาเกษตรในระดับพื้นที่ จะสามารถทํา
ใหเกษตรกรมีอาหารเพียงพอกับการบริโภค มีรายไดดีขึ้น คุณภาพชีวิตและความเปนอยูของ
เกษตรกรที่ดีขึ้น
กลาวโดยสรุปจะเห็นไดวา ทวีป ไดเนนเรื่องการนํานโยบายเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของ
กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติโดยวิเคราะหที่กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติภายในหนวยงานราช
การและพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดในตัวของนโยบายเองโดยใชกรอบแนวคิด
ในเรื่องการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
ทวีป ไดเสนอแนะวาการนํานโยบายไปใชใหไดผล
สวนงานของ กนก คติการ และ
จะตองประยุกตใหเขากับความเหมาะสมของทองถิ่นนั้นๆ
ไพฑูรย อรุณพันธ ไดเสนอวาแนวคิดนี้สามารถนําไปปฏิบัติโดยผานโครงการสรางสระน้ําเกิดผลดี
กับเกษตรกรในพื้นที่เปนอยางมาก และยังไดแนะนําบทบาทของรัฐในการชวยเหลือในดานการ
ตลาดใหกับเกษตรกรอีกดวย อยางไรก็ตาม กนก คติการ และ ไพฑูรย อรุณพันธ ไมไดกลาวถึง
แนวคิดการทําเกษตรผสมผสานโดยตรงแตจะเนนถึงการประเมินโครงการสระน้ําในพื้นที่ที่ทําการ
ศึกษามากกวา
นอกจากนี้ ยังมีขอเสนอแนะที่สอดคลองกันในเรื่องของบทบาทของรัฐบาลตอชุมชนที่ควร
เปนเพียงผูใหการสนับสนุนชุมชนในการพึ่งตนเอง
อีกทั้งการนําแนวคิดนี้ไปปฏิบัติยังตอง
ประยุกตใหเหมาะสมกับในแตละทองถิ่นอีกดวย เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคที่แทจริงของ “ทฤษฎี
ใหม” นั่นคือ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาเกษตรกรและครอบครัวใหมีมาตรฐานชีวิตความเปน
อยูสูงขึ้นตามลําดับ จากการไมพอกินพอใช มาเปนพอเลี้ยงชีพไดอยางประหยัด
นอกจากนี้ จากงานวิจัยของ แตงออน มั่นใจตน และคณะ (2542) ไดสรุปวา อุปสรรคของ
การนําเกษตรทฤษฎีใหมไปปฏิบัติ มีดังนี้
1. ดานงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณของแตละกระทรวงมาไมพรอมกัน และอาจมี
ปริมาณจํากัด ทําใหงานไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
2. การสรางความเขาใจแกบุคคล ทั้งตัวเกษตรกรเองและผูอื่น ตลอดจนหนวยงานภาย
นอกใหเขาใจถึงหลักการ แนวความคิด สาระสําคัญของทฤษฎีใหม ตองอาศัยการประชาสัมพันธที่
ดีเพียงพอ ซึ่งในปจจุบันสังเกตไดวาขาวสารขอมูลมีมากขึ้น
อยางไรก็ตาม ยังมีความเขาใจที่แตกตางกันเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม โดยเฉพาะตัว
เกษตรกรบางกลุมที่ไมเขาใจถึงวัตถุประสงคหลักของทฤษฎีที่แทจริง
3.การที่เกษตรกรมีที่พักอาศัยและผืนนาที่ทําการเกษตรทฤษฎีใหมของคนละที่ อาจทําให
เปนอุปสรรคในการทําการเกษตร
4. เกษตรกรที่เขารวมโครงการ โดยเฉลี่ยมีฐานะคอนขางดี การผลิตตามทฤษฎีใหมอาจ
เนนที่การคา มิใชเพื่อการบริโภคเพียงพอเปนอันดับแรก
อยางไรก็ตาม หากสามารถทําให
เกษตรกรเขาใจอยางถองแทวาควรผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนกอนจึงนําสวนเกินออกขายภาย
นอกไดแลว การทําเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมก็ไมผิดหลักการแตอยางใด

44

5. เกษตรกรบางรายมีแรงงานในครัวเรือนไมเพียงพอในการทํากิจกรรมตามโครงการ หรือ
อาจมีอายุมาก จึงเปนขอจํากัดที่จะทําการเกษตรในระยะยาว
6. การที่เกษตรกรไมเขาใจทฤษฎีใหมอยางเพียงพอ ทําใหมีการใชปจจัยการผลิตอยางไม
มีประสิทธิภาพ เมื่อไดรับปจจัยการผลิตโดยไมเสียคาใชจายก็ทอดทิ้งโดยเปลาประโยชน ไมนําไป
เพาะปลูก ทําใหสูญเสียทรัพยากรโดยเปลาประโยชน
แตงออน ยังมีความเห็นอีกวา ปจจัยที่จะทําใหทฤษฎีใหมประสบผลสําเร็จในเชิงปฏิบัติ
ควรประกอบดวย
1. การคัดเลือกเกษตรกรกลุมเปาหมาย ควรพิจารณาตามความจําเปนและความพรอม
ของเกษตรกรเอง โดยดูที่ความขยันหมั่นเพียร มีความตั้งใจ มีที่ดินเปนของตนเอง มีทุนในการ
ดําเนินงานบางพอสมควร
2. เกษตรกรควรมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับทฤษฎีใหม มีความรูเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพการเกษตรพอสมควร เต็มใจและพรอมรับวิทยาการใหมๆ หากมีความสามารถในการถาย
ทอดวิธีการดําเนินงานใหกับผูอื่นไดดวยแลว ยิ่งเปนการดีที่จะชวยใหเกษตรทฤษฎีใหม ขยายผล
ไดตามวัตถุประสงค ทั้งทางดานความเหมาะสมและระยะเวลาที่วางแผนไว
3. ทฤษฎีใหมตองอาศัยความรวมมือกัน การประสานงานกันทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน
และเกษตรกรเอง ในดานตางๆ เชน งบประมาณ การดําเนินงานตามขั้นตอนและการตลาด อยาง
จริงจังและตอเนื่อง
4. การจัดสรรพื้นที่ ควรพิจารณาถึงสิ่งแวดลอมและปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาวะ
อากาศ และภูมิประเทศของแตละพื้นที่
5. การดําเนินงานโดยอาศัยกระบวนการกลุม สนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุมดําเนินกิจ
กรรมรวมกัน และกอใหเกิดความสามัคคีภายในกลุมกอนแลวจึงขยายออกไปนอกกลุมในภายหลัง

2.1.4 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหมมีจุดประสงคเพื่อใหเกษตรกรของไทยมีเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ซึ่งโดยผิวเผินแลว เกษตรทฤษฎีใหมก็คือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการทําการเกษตร
โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อที่จะชวยใหเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได
และเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
เกษตรกร ในกรณีที่เกิดมีความแปรปรวนทางธรรมชาติ และเปนระบบที่ชวยลดแรงกระแทกใน
ภาวะที่เกิดมีความผันผวนทางเศรษฐกิจ แตโดยเนื้อแทแลว ทฤษฎีใหมก็คือ รูปแบบหนึ่งของ
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เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง (อภิชัย พันธเสน, 2542) ดังนั้นผูศึกษาจึงไดเพิ่มแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงอีกประเด็นหนึ่งในการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ความเปนมาของแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
จริงๆ แลวแนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวคิดที่ดํารงอยูในสังคมไทยมาชา
นาน แตขอบเขตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทนี้คอนขางจํากัด และไมเปนที่แพรหลายนัก
การดํารงอยูของกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบนี้ ครอบคลุมทั้งที่อยูในโครงการพระราชดําริและของ
ปราชญชาวบาน สําหรับ ชาวบาน และหนวยงานราชการหลายหนวยงาน
แนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจพึ่งตนเองเพิ่งจะกลายเปน “กระแส” ทั่วทั้งสังคมไทยเปนครั้ง
แรก ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชดํารัสเรื่อง “เศรษฐกิจพอ
เพียง” เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 (สังศิต พิริยะรังสรรค, 2541) แตถาพิจารณาใหดีจาก
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ผานมาแลวจะพบวา พระองคไดทรงกลาวถึง
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแตป พ.ศ. 2517 ซึ่งเห็นไดจากพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ตอนหนึ่ง ดังนี้ (อภิชัย พันธ
เสน, 2542 : 2)
“…การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐานคือ ความพอมี พอ
กิน พอใช ของประชาชนสวนใหญในเบื้องตนกอน โดยวิธีการและอุปกรณที่ประหยัดแตถูกตอง
ตามหลักวิชาการ เมื่อไดพื้นฐานความมั่นคง พรอมพอสมควรและปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางความ
เจริญและฐานะเศรษฐกิจขึ้นสูงโดยลําดับตอไป ”
ความสําคัญของพระบรมราโชวาทนี้ อยูที่พระองคทรงเห็นวาแนวทางการพัฒนาที่เนน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเปนหลักแตเพียงอยางเดียวอาจจะเกิดปญหาได จึงทรง
เนนการมีพอกิน พอใชของประชาชนสวนใหญในเบื้องตนกอน เมื่อมีพื้นฐานความมั่นคงพรอมพอ
สมควรแลว จึงสรางความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจใหสูงขึ้น นั่นคือ แทนที่จะเนนการขยาย
ตัวของภาคอุตสาหกรรมนําการพัฒนาประเทศ
ควรที่จะสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจขั้นพื้น
ฐานกอน นั่นคือทําใหประชาชนในชนบทสวนใหญพอมี พอกินกอน หรืออาจจะกลาวไดวาเปน
แนวทางการพัฒนาที่เนนการกระจายรายได เพื่อสรางพื้นฐานและความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดย
รวมของประเทศ กอนเนนการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป (อภิชัย พันธเสน, 2542: 3-4)
หลังจากที่ไดพระราชทานพระบรมราโชวาท เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 แลวพระ
องคทานไดทรงเนนเรื่องความพอมีพอกินอีกครั้ง ในพระราชดํารัส เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2517 ที่
วา “ คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยไมมีสิ่งที่ทันสมัย แตเราอยู
พอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทย พออยูพอกิน มีความสงบ และ
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ทํางานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธาน ในทางนี้ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะรุง
เรืองอยางยอด แตวามีความพออยูพอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถาเรา
รักษาความพออยูพอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยอดได…”
และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2537 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดํารินําความ
คิดเรื่อง “ ทฤษฎีใหม ” ออกเผยแพร โดยที่เนื้อแทของ “ ทฤษฎีใหม” นี้ก็คือ รูปแบบหนึ่งของ
“เศรษฐกิจพอเพียง” ในความหมายของ “ ความพอมีพอกิน ” ตามที่เคยมีพระบรมราโชวาท
ตั้งแตป พ.ศ. 2517 เปนทฤษฎีที่เกิดจากประสบการณของพระองคทาน ภายหลังจากที่ไดทรง
ลงมือปฏิบัติอยางตอเนื่อง เปนระยะเวลานานตั้งแตมีพระบรมราโชวาทในป พ.ศ. 2517 (อภิชัย
พันธเสน, 2542 : 5)
ในป พ.ศ. 2538 พระองคก็ไดทรงย้ําถึงเรื่องทฤษฎีใหมอีกครั้ง เพราะเกิดปญหาน้ําทวม
และฝนแลงในปนั้น โดยพระองคเห็นวา การที่ชวยใหประชาชนมีแหลงน้ําในที่ดินของตนเองตาม
แนวทฤษฎีใหม จะชวยทําใหประชาชนมีโอกาสทําการเกษตรใหพอกิน “ ถาน้ํามีพอดีปไหนก็
สามารถที่จะประกอบการเกษตรหรือปลูกขาวนาปได ในหนาแลงน้ํานอยก็สามารถใชน้ําที่กักไวใน
สระเก็บน้ํา แตละแปลงมาทําการเพาะปลูก แมแตขาวก็ยังปลูกได ไมตองเบียดเบียนชลประทาน
ระบบใหญ เพราะมีของตัวเอง ทฤษฎีใหมมีไวสําหรับปองกันความขาดแคลน ในยามปกติก็จะ
ทําใหร่ํารวยขึ้น ในยามมีอุทกภัยก็สามารถจะฟนตัวได โดยไมตองใหราชการไปชวยมากเกินไป
ทําใหประชาชนมีโอกาสพึ่งตนเองไดอยางดี ”
อยางไรก็ตาม พระองคไดทรงชี้ใหเห็นถึงเรื่อง “ เศรษฐกิจพอเพียง “ อยางชัดเจน เมื่อ
เกิดปญหาวิกฤตการณทางเศรษฐกิจเมื่อป 2540 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ดังกระแสพระ
ราชดํารัสตอนหนึ่งที่วา “ การจะเปนเสือนั้นมันไมสําคัญ สําคัญอยูที่เราพออยูพอกิน แบบพอมี
พอกิน หมายความวา อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตัวเอง
อันนี้เคยบอกวา ความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของ
ตัวเอง จะตองทอผาใสใหตัวเอง สําหรับครัว อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอ
จะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการก็ขายได แต
ขายในที่ไมหางไกลเทาไร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก
อยางนี้นักเศรษฐกิจตางๆ ก็มาบอกวาลาสมัยจริง อาจจะลาสมัย เพราะวาคนอื่นเขาก็
ตองมีเศรษฐกิจ ที่ตองมีการแลกเปลี่ยน เรียกวา เปนเศรษฐกิจการคา ไมใชเศรษฐกิจความพอ
เพียง รูสึกไมหรูหรา แตเมืองไทยเปนประเทศที่มีบุญอยูวา การผลิตที่พอเพียงทําได “
“…. พูดกลับไปกลับมาในเรื่องการคา การบริโภค การผลิต และการขาย รูวาทานทั้ง
หลายกําลังกลุมใจในวิกฤตการณ ตั้งแตคนที่มีเงินนอย จนกระทั่งคนที่มีเงินมาก แตก็สามารถที่
จะเปลี่ยนใหกลับเปนเศรษฐกิจพอเพียงได การแกไขจะตองใชเวลา ไมใชงายๆ โดยมากคนก็ใจ
รอน เพราะเดือดรอน แตวาถาทําตั้งแตเดี๋ยวนี้ก็จะสามารถที่จะแกไขได … ตั้งใจสนับสนุนเขา ให
เขาตั้งโรงสีเหมือนโรงสีในสวนจิตรฯ นี้ ก็ไมแพงนัก เมื่อตั้งโรงสีแลวปลูกขาวเองบาง ไปซื้อขาว
จากเกษตรกรมาสีและขายในราคาที่เหมาะสมในรูปสหกรณ …. แตถาพูดถึงขาวที่โรงสีนี้ใช ไปซื้อ
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จากเกษตรกรโดยตรง โดยใหราคาที่เหมาะสม เกษตรกรก็มีความสุข เพราะขายขาวในราคาที่
เหมาะสม และผูบริโภคก็ซื้อขาวในราคาถูก เพราะไมตองมีการขนสงมากเกินไป ไมตองมีคนกลาง
มากเกินไป ตกลงผูผลิต ผูบริโภคก็มีความสุข…”
“….. พูดถึงเรื่องทฤษฎีใหม ก็ตองมีผูที่สนับสนุน เพราะชาวบานโดยเฉพาะเกษตรกร เขาอาจไมมีทุน
พอสําหรับเริ่มโครงการ แตถาสนับสนุนแลว เอกชนสนันสนุนดวย ทางราชการก็สนับสนุนดวย เปนเงินที่
สนับสนุน และเปนเงินที่ทํางาน เงินที่ทํางาน หมายความวา มีผลขึ้นมา มีผลขึ้นมาตอเกษตรกร และมีผลตอ
ประเทศชาติในสวนรวมเศรษฐกิจของประเทศชาติก็ไมฝดเคือง และอยางนี้ก็ทําไดเร็วพอใช……..”

“….. นี่ก็เปนเรื่องของการแกไขวิกฤตการณ แตวาผูที่ชอบเศรษฐกิจแบบสมัยใหม อาจจะ
ไมคอยพอใจ มันตองถอยหลังเขาคลอง มันจะตองอยูอยางระมัดระวัง แตตองกลับไปทํากิจการที่
อาจจะไมคอยซับซอนนัก คือ ใชเครื่องมือที่ไมหรูหรา อยางไรก็ตาม มีความจําเปนที่จะตองถอย
หลัง เพื่อที่จะกาวหนาตอไป และถาไมทําอยางที่วา ก็จะแกวิกฤตการณนี้ยาก….”
จากกระแสพระราชดํารัสในป พ.ศ.2540 ที่ไดยกมาขางตน เราสามารถนําเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงในกระแสพระราชดํารัสมาวิเคราะหและขยายความไดดังนี้ แนวความคิดเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงจากกระแสพระราชดํารัสเห็นวาคนจําเปนตองกิน คนจําเปนตองบริโภค เพราะฉะนั้นพื้น
ฐานที่สําคัญที่สุดของคนก็คือ การผลิต (Production) การผลิตจึงเปนสิ่งจําเปนและสําคัญที่สุด
การคา การแลกเปลี่ยน หรือการตลาด (Marketing) มีความสําคัญเชนเดียวกัน แตสําคัญเปน
อันดับรองลงมา ไมใชอันดับแรก ดังนั้น กอนอื่นจะตองใหเกษตรกรผูผลิตพึ่งตนเองใหได ตอมา
ชุมชนจะพึ่งตนเองใหได และทายที่สุดสังคมและประเทศจะพึ่งตนเองได (สังศิต พิริยะรังสรรค,
2541)
นอกจากนี้ แนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจแบบพอเพียง ไมไดปฏิเสธเรื่องการคา หรือการ
แลกเปลี่ยนในตลาด แตแนวคิดนี้เห็นวา หากเกษตรกรเนนการเพราะปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพียงเพราะ
มีจุดมุงหมายจะนําไปขายเพื่อเอาเงินไปซื้อขาวปลาอาหารมาบริโภค ในไมชาเกษตรกรจะเปนหนี้
เปนสิน หมดความเปนตัวของตัวเอง และแมแตจะรักษาสถาบันครอบครัวของตัวเองเอาไวมิให
แตกสลาย ก็ยากที่จะรักษาเอาไวได สาเหตุก็เปนเพราะวา ราคาปจจัยการผลิต พืชผล และสิ่งจํา
เปนในการดํารงชีพของเกษตรกรถูกกําหนดจากกลไกราคาทั้งหมด และเปนที่คอนขางชัดเจนวา
ราคาของปจจัยการผลิตมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นเร็วกวาราคาของพืชผลของเกษตรกรที่นําออกสู
ตลาด
นอกจากนี้ เปนเพราะวาเกษตรกรกาวเขาสูขั้นตอนของการคา การแลกเปลี่ยนในตลาด
โดยที่ยังไมสามารถพึ่งตนเองไดในเรื่องของปากทอง ทําใหเกษตรกรประสบปญหาตางๆ ตามมา
อยางมากมาย ดังนั้นหากเกษตรกรสามารถทําการผลิตขาวปลาอาหาร เอาไวกินในครอบครัวได
อยางเพียงพอแลว
เกษตรกรจะเปนฝายกําหนดตอตลาดวาจะนําผลผลิตสวนที่เหลือจากการ
บริโภคอะไรบางและในจํานวนเทาใดออกขายในตลาด ผลผลิตสวนเกินทั้งหมดที่ออกสูตลาดคือ
“กําไร” ของเกษตรกรเหลานี้
โดยนัยนี้เกษตรกรจะกลายเปน “ผูกําหนด” หรือ “ตัวกระทํา”
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(actor) ตอตลาด ไมใชตลาดเปนตัวกําหนด หรือตัวกระทําตอเกษตรกรดังที่เปนอยูในปจจุบัน
(สังศิต พิริยะรังสรรค, 2541)
นอกจากนี้ จากที่พระองคตองการใหมีการเปลี่ยนกลับเปนเศรษฐกิจพอเพียงสักเศษหนึ่ง
สวนสี่ ซึ่งหมายความวา ถาหากในขณะนั้นประเทศไทยเปน Trade Economy ทั้งหมดก็ขอใหลด
ลงเหลือเพียงรอยละ 75 และขอใหมีสวนที่เหลือที่เปน Self Sufficient Economy เพียงรอยละ 25
ในสวนนี้ก็มิไดหมายความวาไมมีการซื้อขายแลกเปลี่ยน แตพระองคขอใหมีความสามารถที่จะ
พึ่งตนเองไดในระดับพื้นที่ โดยทรงกลาวถึงระดับหมูบานหรืออําเภอ
สวนสาเหตุสําคัญที่
ตองทําเชนนั้นก็เพราะคาขนสง ซึ่งในความหมายที่แทจริงก็คือตนทุนที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยน
(transaction cost) ซึ่งก็มีคาขนสงเปนตนทุนสวนหนึ่งดวย การลดตนทุนที่เกิดขึ้นจากการแลก
เปลี่ยนยอมดีกวาการผลิตเพื่อการซื้อขายจากภายนอก (อภิชัย พันธเสน, 2542) พระองคไดเนน
ความเปนไปไดในการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติและประยุกตใหเขากับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยในปจจุบัน เพราะระบบเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันไมสามารถที่
จะปดประเทศและทําการผลิตสินคาไดเองทั้งหมด เราอยูในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และการ
คาไรพรมแดน ดังนั้นการมีเศรษฐกิจพอเพียงแคหนึ่งในสี่ก็เพียงพอสําหรับเศรษฐกิจของประเทศ
แลว

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของนักเศรษฐศาสตร
จากความหมายเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชดํารัส นักเศรษฐศาสตรไดแสดงความคิด
เห็นโดยนํามาเปรียบเทียบกับหลักเศรษฐศาสตร
และไดแสดงความคิดเห็นตางๆ กันไป ซึ่ง
สามารถแบงไดเปน 4 กลุม ดังตอไปนี้ (อภิชัย พันธเสน, 2542 :10-13)
1.กลุมที่อธิบายวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนความคิดที่เหนือแนวคิดเศรษฐศาสตร เพราะ
เห็นวาเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง การลดความอยากลงมาสูระดับที่พึ่งตนเองไดพอเพียง เปนสิ่ง
เดียวกับภูมิปญญาไทย และเปนการประยุกตศาสนาเขามาในระบบเศรษฐกิจ
ซึ่งเปนเรื่องจิต
วิญญาณของคนในประเทศ
เปนทิศทางที่ใชหลักพุทธศาสนาเขามาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาประเทศ นั่นคือ การเนนการพึ่งตนเอง ตองการลดความอยากมาสูในระดับที่พึ่งตนเองได
เปนความแข็งแรงเพราะไมตองพึ่งผูอื่น และจะเริ่มรูสึกวามีเหลือ คือเหลือเวลา ก็จะเริ่มมีความ
สามารถในการให และเมื่อสามารถใหไดก็จะพบความสุข
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องของความพอดี ซึ่งเปนเรื่องของแนวคิดและปรัชญาที่อยูเหนือ
วิชาเศรษฐศาสตร เพราะโยงไปถึงเรื่องศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งศาสนาพุทธ อยางที่ E.F.
Schumacher เขียนในหนังสือที่ชื่อวา “ Small is beautiful “ หรือพุทธเศรษฐศาสตร ในทาง
เศรษฐศาสตรมักจะเนนใหไดมากที่สุด (maximization) เหมือนขยายความตองการไมมีที่สิ้นสุด นี่
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คือแนวคิดทางเศรษฐศาสตรซึ่งไมมีความพอดี ดังนั้น เศรษฐกิจพอเพียงจึงไมนาจะมีความ
หมายเหมือนจุดดุลยภาพ (equilibrium) ในวิชาเศรษฐศาสตร
อยางไรก็ตาม ถาหากจะโยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสูสิ่งที่นักเศรษฐศาสตรคุนเคย
แลว จะเห็นไดวาเปาหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจที่สําคัญประการหนึ่งในทางเศรษฐศาสตรก็คือ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (economic security) ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงนาจะนําไปสูเปาหมายของ
การสรางความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได เชน ในบางครั้งเมื่อมีเหตุการณที่ไมปกติ เชน เมื่อเกิด
สงคราม ถึงแมจะมีเงินก็หาซื้ออาหารไมได ดังนั้นการสรางความมั่นคงทางอาหาร จึงเปนการ
สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจไปในตัว
ซึ่งในกรณีเศรษฐกิจพอเพียงก็สามารถสรางความมั่น
คงดานอาหารใหเกิดขึ้นได ซึ่งก็เปนการสรางความมั่นคงใหระบบเศรษฐกิจในระดับหนึ่งไดเหมือน
กัน
2. กลุมที่มีความคิดตรงกลาง กลุมนี้มีความเห็นวาเศรษฐกิจพอเพียงมีองคประกอบที่
สําคัญคือ “ ความพอดี ความเสี่ยง และการพึ่งตนเอง “ โดยที่จะขาดสวนใดสวนหนึ่งไมได “
ความพอดี “ อาจจะใกลเคียงกับความหมายดุลยภาพ (equilibrium) ในทางเศรษฐศาสตร แต
จะเนนดุลยภาพที่มีความเปนพลวัตร คือมีการปรับตัวตลอดเวลา
ในสวนของ “ ความเสี่ยง “
ก็คือการสรางภูมิคุมกันหรือการลดความเสี่ยง ใหมีความยั่งยืน (sustainability) หรือการกระจาย
ไมใหเกิดความเสี่ยง และวิธีการหนึ่งที่จะลดความเสี่ยงคือ “ การพึ่งตนเอง “ ซึ่งก็คือความ
พยายามเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมปจจัยที่กอใหเกิดความไมแนนอนตางๆ แตการพึ่ง
ตนเองไมไดหมายความวาไมควรจะพึ่งคนอื่น แตควรจะมีการพึ่งพากันในชุมชน และหลีกเลี่ยงการ
เอารัดเอาเปรียบ สรุปไดวา ถาเราตองการ “ ความพอดี “ หรือจุดยภาพในทางเศรษฐศาสตร ก็
เทากับวาเราตองกระจายความเสี่ยง ซึ่งเราสามารถทําไดโดยผาน “ การพึ่งตนเอง “ นั่นเอง
อีกทัศนะหนึ่งของแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงในกลุมนี้คือ ความพยายามที่จะกอให
เกิด ประสิทธิภาพโดยรวมดีที่สุด (optimal global efficiency) เพราะถาหากพิจารณาเฉพาะ
เศรษฐกิจในระบบตลาดมีขอเสียคือ ระบบตลาดก็มีตนทุนเชนกันคือ ตนทุนในการแลกเปลี่ยน
(transaction cost)
นอกจากนี้ สนามแขงขันอาจจะไมเหมาะสมหรือไมไดระดับสําหรับทุกคน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ผูที่มีอํานาจในการตอรองต่ํา ซึ่งอาจจะทําใหตนทุนการแลกเปลี่ยนของบุคคลเหลานี้
สูงเกินไป ดังนั้น ในสวนที่ไมสามารถพึ่งประสิทธิภาพของระบบตลาด (market efficiency) ได
หรือไมสามารถพึ่งเศรษฐกิจระบบตลาด ทางเลือกจึงนาจะเปนเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะทําใหเกิด
ความยั่งยืน (sustainability) ตามมาในทายที่สุด
3. กลุมที่อธิบายวาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคลองกับเศรษฐศาสตรกระแสหลัก เนื่องจาก
เห็นวาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ
การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใตขอจํากัดของรายได
(budget constraint) และการบริหารความเสี่ยง (risk management) โดยมีการกระจายความ
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เสี่ยงอยางสมดุล
ถาหากไมพึ่งภายนอกมากนักก็สามารถลดความเสี่ยงไดมาก แตก็จะเสีย
โอกาสที่จะไดรับผลประโยชนในแงของประสิทธิภาพที่ไดรับเพิ่มมากขึ้นจากการที่แตละฝายเนน
ความชํานาญเฉพาะอยางแลวนํามาแลกเปลี่ยนกัน
นอกจากนี้ การไมติดตอคาขายก็มิไดหมายความวาไมมีความเสี่ยงเกิดขึ้น เพราะการคา
ขายเปดโอกาสใหมีทางเลือกมากขึ้นและสามารถลดความเสี่ยงลงไดเชนกัน ถาหากการพึ่งตนเอง
มีความหมายในแงความสามารถในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตางๆ ได ถึงแมจะติดตอคาขายกับ
ตางประเทศ หรือใชเทคโนโลยีจากตางประเทศ ก็ขึ้นอยูกับวาสามารถควบคุมกลไกการทํางานของ
ตลาดหรือเทคโนโลยีเหลานั้นไดมากนอยเพียงใด ดังนั้น การคากับตางประเทศหรือการใช
เทคโนโลยีจากตางประเทศไมไดหมายถึงการสูญเสียการควบคุมโดยอัตโนมัติ หากแตขึ้นอยูกับ
กฎกติกาที่ตกลงกันไว อยางไรก็ดีเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เนนการใหน้ําหนักกับเสถียรภาพมากกวา
การเสี่ยง
อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจพอเพียงนั้น เนนการใหความสําคัญแกความเสี่ยงทางดาน
ลาง (downside risk) เนื่องจากทางดานลางนั้น โดยธรรมชาติมีขีดความสามารถที่จะเผชิญกับ
ความเสี่ยงตํ่า หรือมี risk margin ตํ่านั่นเอง ซึ่งระบบดังกลาวจะชวยใหกลุมที่มีอํานาจตอรองตํ่า
มีขีดความสามารถที่จะเผชิญกับความเสี่ยง สามารถรับแรงกระแทก (shock resistance) ทําให
ระบบมีเสถียรภาพ ภายใตหลักการที่วาดวยการไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (comparative
advantage)
4. กลุมสุดทายอธิบายวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการพัฒนาที่เนนจากลางขึ้นบน
คือเนนที่ความพอเพียงของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมในวงกวาง ตลอดจนถึงระดับ
ประเทศ
ความแตกตางของการใหความหมายเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกัน
กลาวโดยสรุป
ระหวางสองกลุมคือ กลุมที่อธิบายวาเหนือแนวคิดของวิชาเศรษฐศาสาตร นั่นคือกลุมที่ใหความ
หมายวา พอประมาณ ซื่อตรง ไมโลภมาก และตองไมเบียดเบียนผูอื่น
สวนกลุมที่อธิบายวา
สอดคลองกับเศรษฐศาสตรกระแสหลักนั้นจะใชคําจํากัดความวา
พอประมาณและมีเหตุผล
และเชื่อมโยงตามหลักเศรษฐศาสตรที่สําคัญก็คือ การบริหารความเสี่ยง (risk management)
เพื่อใหเกิดสถานการณที่ดีที่สุด (optimality) (อภิชัย พันธเสน, 2542 :14)
อยางไรก็ตาม ในที่นี้ไมสามารถระบุไดวา มีนักวิชาการทานใดบางที่สังกัดกลุมแนวคิด
ตางๆ ขางตน แตการใหความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นตางๆ ดังที่จะกลาวตอไปขาง
ลางก็อาจจะไดคําตอบตอคําถามขางตนไดไมมากก็นอย
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การใหความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นตางๆ
นอกจากความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงจากกระแสพระราชดํารัสและการวิเคราะห็ใน
ประเด็นทางเศรษฐศาสตรที่ไดกลาวมาขาวตนแลว
ยังมีนักวิชาการบางทานไดใหความหมาย
ของเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นตางอีก ดังตอไปนี้ เชน
ณรงค เพ็ชรประเสริฐ (2541:170-171) ชี้ใหเห็นวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางของ
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่อยูบนพื้นฐานของการสรางดุลยภาพ 3 ประการ คือ ดุลยภาพ
ระหวางความสัมพันธของมนุษยกับธรรมชาติ ซึ่งจะตองหาจุดพอดีจากการใชประโยชนจากธรรม
ดุลยภาพระหวางความสัมพันธของมนุษยกับ
ชาติพรอมๆ กับการดูแลและอนุรักษธรรมชาติ
มนุษย (หรือกับสังคม) คือการพึ่งพาอาศัยและไมเบียดเบียนกัน และดุลยภาพระหวางความ
สัมพันธของกายกับจิต หมายถึงความพอดีระหวางความพึงพอใจกับคุณภาพชีวิตโดยเปนการ
บริโภคอยางมีขอบเขตและเหตุผลซึ่งจะเกิดขึ้นไดโดยการควบคุมตัณหาของตนเองใหอยูในวงจํา
กัด ไมใหไปเบียดเบียนผูอื่นและธรรมชาติ ดุลยภาพระวางกายกับจิตนั้นเปนเงื่อนไขพื้นฐานที่จะ
ทําใหเกิดดุลยภาพดานอื่นๆ ซึ่งจะเปนไปโดยธรรมชาติไมตองอาศัยกฏหมายหรือเครื่องมือทางการ
เมืองการปกครองมาควบคุมหรือบังคับ
ณรงค จึงใหนิยามของเศรษฐกิจพอเพียงวา หมายถึง ศักยภาพของการผลิตที่สามารถ
ตอบสนองความตองการบริโภคอยางพอเพียงและยั่งยืน ทั้งนี้มิไดหมายความวาจะตองบริโภคผล
ผลิตที่เกิดขึ้นจากการผลิตของตนเองเทานั้น หากผลผลิตที่เกิดขึ้นสามารถนําไปแลกเปลี่ยนผล
ผลิตอื่นเพื่อนํามาตอบสนองความตองการในการบริโภคใหเกิดความพอใจไดก็ถือวาความพอเพียง
หรือความสมดุลไดเกิดขึ้นแลว ปรากฏการณดังกลาวจะเกิดขึ้น และดํารงอยูไดดวยการจัดการให
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตั้งอยูบนเงื่อนไขของดุลยภาพทั้ง 3 ประการ คือ ดุลยภาพ
ระหวางมนุษยกับธรรมชาติ มนุษยกับมนุษย และดุลยภาพระหวางกายกับจิต
ขณะที่ ประเวศ วะสี (2541) ใหคําจํากัดความของคําวา “ เศรษฐกิจพอเพียง “ วาหมาย
ถึง พอเพียงสําหรับทุกคน มีธรรมชาติพอเพียง มีความรักพอเพียง เมื่อทุกอยางพอเพียงก็เกิด
ความสมดุล เมื่อสมดุลก็เปนปกติ สบาย ไมเจ็บไข ไมมีวิกฤต เศรษฐกิจพื้นฐานกับเศรษฐกิจชุม
ชนจึงมีเปาหมายไปสูระบบเศรษฐกิจที่สมดุล ซึ่งเปนเศรษฐกิจพอเพียง ขอสําคัญ เมื่อพูดถึง
เศรษฐกิจพื้นฐาน ตองไมมองเรื่องเศรษฐกิจแบบแยกสวน แตเปนเศรษฐกิจที่อยูบนความเขมแข็ง
ของชุมชน เปนเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจพอเพียง ไมไดเกี่ยวของกับใคร ไมคาขาย ไมสงออก ไมผลิตเพื่อคนอื่น ไมทํา
เศรษฐกิจมหภาค เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอเพียง ในอยางนอย 7 ประการดวยกัน คือ
1.พอเพียงสําหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไมใชเศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน
2.จิตใจพอเพียง ทําใหรักและเอื้ออาทรคนอื่นได คนที่ไมพอ จะรักคนอื่นไมเปน และ
ทําลายมาก
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3.สิ่งแวดลอมพอเพียง การอนุรักษและเพิ่มพูนสิ่งแวดลอม ทําใหยังชีพและทํามาหากิน
ได เชน การทําเกษตรผสมผสาน ซึ่งไดทั้งอาหาร ไดทั้งสิ่งแวดลอม และไดทั้งเงิน
4.ชุมชนเขมแข็งพอเพียง การรวมตัวกันเปนชุมชนที่เขมแข็งจะทําใหสามารถแกปญหา
ตางๆ ได เชน ปญหาสังคม ปญหาความยากจน หรือปญหาสิ่งแวดลอม
5.ปญญาพอเพียง มีการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติ และปรับตัวไดอยางตอเนื่อง
6.อยูบนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง วัฒนธรรมหมายถึง วิถีชีวิตของกลุมชนที่สัมพันธอยู
กับสิ่งแวดลอมที่หลากหลาย ดังนั้น เศรษฐกิจจึงควรสัมพันธและเติบโตขึ้นจากรากฐานทางวัฒน
ธรรม จึงจะมั่นคง
7.มีความมั่นคงพอเพียง ไมใชวูบวาบ เดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยแบบกะทันหัน เดี๋ยวตกงานไมมี
กินไมมีใช
สําหรับ อรสุดา เจริญรัถ (2543) ไดอธิบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยผานกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทั้ง 4 อันไดแก การผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยน และการจัดสรร ดังนี้
1.การผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง มองวาการผลิตไมใชการสรางสิ่งใหมขึ้นมา แตเปนการแปรสภาพจาก
สิ่งหนึ่งไปเปนอีกสิ่งหนึ่ง การแปรสภาพดังกลาวนี้เปนการทําลายสภาพเกา ดังนั้นในการผลิตจึง
มีการทําลายควบคูกันไปเสมอ (พระเทพเวที, 2537 : 38)
กลุมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึงมี
ความเชื่ออันตั้งอยูบนปรัชญาพื้นฐานที่วา ระบบความสัมพันธในการดํารงชีวิตอยูเปนสวนหนึ่งของ
ความสัมพันธทางธรรมชาติหรือระบบนิเวศนทั้งสิ้น เนื่องจากธรรมชาติเปนแหลงทรัพยากรอัน
เปนพื้นฐานที่สําคัญที่สุดตอการดํารงชีวิตและความมั่นคงทุกดาน ดังนั้นระบบเศรษฐกิจและวิถี
ชีวิตทั้งหมดของมนุษยจึงมีผลกระทบกับคุณภาพของระบบนิเวศนทางธรรมชาติโดยตรงซึ่งผล
กระทบดังกลาวนี้ก็จะยอนกลับมาสงผลตอมนุษยในที่สุดอีกเชนกัน เมื่อเปนเชนนี้ เศรษฐกิจจึงตอง
อยูภายใตกฎเกณฑของธรรมชาติ ตองยอมรับวาเราจําเปนตองมีขีดจํากัดความเจริญเพื่อรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศไว (ปรีชา เปยมพงศสานต, 2536 : 23-33)
การดําเนินระบบความสัมพันธทางเศรษฐกิจจึงตองเผชิญกับเงื่อนไขสองสิ่ง คือ การรักษา
สิ่งแวดลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไปพรอมๆ กัน
ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตอง
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติทั้งสังคมเสียใหม ภายใตระบบคุณคา โลก
ทัศน รวมทั้งปรัชญาที่กัาหนดใหระบบความสัมพันธทางเศรษฐกิจและสังคมดังกลาว ตั้งอยูบนพื้น
ฐานของระบบนิเวศ แตในขณะเดียวกันมิไดหมายความวาจะมุงเนนระบบนิเวศนแตเพียงอยาง
เดียว แตตองตระหนักและคําหนึงถึงการพัฒนาวิถีการดํารงชีวิตของมนุษยในลักษณะที่เปนองค
รวมทั้งหมด ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมไปพรอมๆ กันดวย อยางสอด
คลองและสมดุล
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การผลิตโดยการนิยามของเศรษฐกิจพอเพียงคือ การผลิตที่มีการใชหรือแปรรูปปจจัย
การผลิตเพื่อผลิตสินคาและบริการเพื่อมุงตอบสนองความตองการในการอุปโภคบริโภค บนพื้น
ฐานของความสอดคลองและสมดุลกับธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชเทคโนโลยีจะตองมี
ขนาดเล็กไมซับซอนจนเกินไปหรือมีขนาดที่เหมาะสมอันจะกอใหเกิดความสมดุลกับระบบนิเวศได
ในขณะเดียวกันก็เนนความประหยัดการใชทุนในรูปเงินทุน และเครื่องจักรทุนไปพรอมๆ กับการสง
เสริมการนําแรงงานและการประยุกตภูมิปญญาทองถิ่นมาใช เชน เปนเทคโนโลยีที่ประสาน
ระหวางอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมชนบท ไมกอใหเกิดมลพิษแกสิ่งแวดลอม หรือตองมีวิธีจัด
การแกไขปญหาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคเบื้องตนของการผลิตจะตองเปนไปสําหรับการอุปโภคบริโภคเพื่อใหสามารถ
พึ่งตนเองไดกอน เมื่อสามารถบริโภคอยางเพียงพอแลวมีสวนเกินเกิดขึ้นจึงนํามาแลกเปลี่ยนกัน
นอกจากนั้นแลวยังมีการรวมมือกันในกิจกรรมการผลิตตางๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการผลิตและ
มีสวนเกินเกิดขึ้น รวมทั้งสรางอํานาจตอรองใหเกิดขึ้นอยางยุติธรรม สําหรับการผลิตสินคาและ
บริการชนิดเดียวกันซึ่งอาจจะนําไปสูการแขงขันกันไดนั้น เศรษฐกิจพอเพียงมีความเชื่อวาแมจะ
ตองแขงขันกันบางแตมนุษยก็สามารถที่จะเรียนรูและสรางระบบความสัมพันธในการรวมมือกัน
แบงปนทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตจากผูมั่งมีไปสูผูยากไรหรือดอยโอกาส เพื่อเปนการกระจาย
อํานาจในการผลิตไปพรอมๆ กันดวย รวมทั้งสรางสรรคระบบการทํางานที่สรางความพอใจและ
ความสุขใหแกทุกคนได
ดังนั้นจึงสรุปไดวา การผลิตตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ การจัดการความ
สัมพันธทางการผลิตตางๆ ที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนระหวางมนุษยกับธรรมชาติ หรือมนุษยกับมนุษย
ดวยกัน ใหตั้งอยูบนความสอดคลองและสมดุลนั่นเอง
2.การบริโภคตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมองวา มนุษยสามารถกําหนดรวมทั้งสรางระบบการจัดการเพื่อ
ควบคุมขอบเขตการบริโภคใหไปสูจุดมุงหมายแหงคุณภาพชีวิตของตน มิใชบริโภคโดยมุงแตเพียง
การใชสินคาและบริการบําบัดความตองการ เพื่อใหตนเกิดความพอใจอยางไมมีที่สิ้นสุดเทานั้น
การไดมาซึ่งคุณภาพชีวิตก็คือ การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบทางสายกลาง รูจักประมาณ
รูจักความสามัคคี ความพอดีก็คือ จุดที่คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจมาบรรจบกันซึ่งในที่นี้
คุณภาพชีวิตก็คือ การบริโภคที่ทําใหเกิดความพึงพอใจที่ไดรับคุณภาพชีวิตอันเปนความหมาย
ของทางสายกลางดวย ดวยเหตุนี้หัวใจสําคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจึงมีลักษณะเปนเครื่อง
มือ มิใชเปาหมาย คือเปนกระบวนการในการพัฒนาตนเองของมนุษยซึ่งประกอบดวย มนุษย
ธรรมชาติและสังคมรวมอยูดวยกัน มนุษยตองสามารถคนหาและกําหนดควบคุมไดวา สิ่งใด
เปนความตองการแทจริงของตน และสิ่งใดคือ ความตองการที่ถูกสรางขึ้นมาโดยการคาหรือทุน
นิยม อันทําใหมนุษยมีความตองการไมมีที่สิ้นสุด
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นอกจากนี้ ยังตองเขาใจดวยวา การสนองความตองการทางดานวัตถุแตเพียงอยาง
เดียวไมอาจทําใหสังคมหรือมนุษยโดยรวมมีความสุขได การบริโภคในแนวเศรษฐกิจพอเพียงจึง
เปนการที่มนุษยเปลี่ยนแปลงคานิยมจากความตองการโดยไมมีที่สิ้นสุด มาเปนความตองการ
แบบเพียงพอ
ดังนั้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงจึงเปนการจัดการใหระบบเศรษฐกิจ
และสังคมตอบสนองความตองการที่แทจริงของมนุษยทุกคนและการสนองความตองการนี้ตองไม
เปนการทําลายธรรมชาติดวย (ปรีชา เปยมพงศสานต, 2536 : 23-33)
ดังที่กลาวมาแลววา แบบแผนของการบริโภคนั้นมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับปจจัย
ดานคุณคา ไมวาจะเปน คานิยมหรือทัศนคติ อันเชื่อมโยงไปถึงโลกทัศนของคนในสังคมนั้นๆ ดวย
ซึ่งสถาบันทางสังคมตางๆ ลวนแลวแตมีบทบาทอยางสําคัญในการกําหนดคุณคาเหลานี้ขึ้นมา ดัง
นั้น
ในสังคมที่มีสถาบันและโครงสรางทางสังคมที่มีความเขมแข็งเสมอภาคและมีขนาดเล็ก
สามารถปลูกฝงคานิยมที่เอื้ออํานวยตอการมีวิถีชีวิตที่เรียบงาย ไมเนนคานิยมที่เนนการสะสม
ความมั่งคั่งทางวัตถุอยางไมมีขอบเขต แบบแผนการบริโภคแบบพอเพียงก็จะเกิดขึ้นไดโดยไมยาก
นัก
3.การแลกเปลี่ยนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
การแลกเปลี่ยนเปนเงื่อนไขสําคัญที่จะนําไปสูความพอเพียงทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ
ของการแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมระหวางมนุษยกับมนุษยดวยกันจึงควรตั้งอยูบนพื้นฐานความเทา
เทียมและยุติธรรม เพื่อใหสมาชิกทุกคนสามารถเขาถึง รวมทั้งไดรับผลผลิตมาตอบสนองความ
ตองการในการอุปโภคบริโภคไดอยางเพียงพอโดยไมมีการเอาเปรียบกันหรือมุงแขงขันกันเพือ่ แสวง
หากําไรแตเพียงอยางเดียว งานศึกษาวิจัยจํานวนมากไดยืนยันวา ภาวะการเสียเปรียบของอํา
นาจตอรองในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนและการกระจายสินคาเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญของการเกิด
ภาวะพึ่งพิง ซึ่งภาวะการพึ่งพิงดังกลาวยอมสามารถเชื่อมโยงไปสูการขาดความพอเพียงในกิจ
กรรมตาง รวมไปถึงการเสียสมดุลของสังคมทางดานการเมือง สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ศาสนา
ทําใหเกิดการพึ่งพิงอยางแนนแฟนตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด ทางออกที่ดีและนาจะเปนไปไดเพื่อ
นําพาสังคมและชุมชนไปสูภาวะของความพอเพียงทางเศรษฐกิจอันจะนําไปสูความพอเพียง และ
ความสามารถในการพึ่งตนเองไดแกโครงสรางสังคมดานอื่นๆ ดวย ก็คือ การเริ่มตนสรางแบบแผน
และระบบความสัมพันธของการแลกเปลี่ยนและการกระจายสินคาใหอยูบนพื้นฐานของการมีอํา
นาจตอรอง ซึ่งอาจอยูในรูปแบบตางๆ เชน การมีวิถีการผลิตที่มุงไปสูการบริโภคใหเพียงพอเสีย
กอนเพื่อเปนการตัดวงจรของการพึ่งพิง เปนตน
4.การจัดสรรผลผลิตหรือคาตอบแทนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดสรรหมายถึง สัดสวนของผลประโยชนที่บุคคลไดรับจากการมีสวนรวมในการผลิตที่
ไดจัดสรรใหในรูปของผลตอบแทนปจจัยการผลิตตางๆ อันไดแก คาจาง คาเชา ที่ดิน และกําไร
การจัดสรรเปนเงื่อนไขสําคัญตอการที่ผูบริโภคหรือสมาชิกของสังคมจะไดรับการตอบสนองตอการ
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บริโภคอยางเพียงพอหรือไมนั่นเอง ดวยเหตุนี้ การจัดสรรที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม
ตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงจึงอยูบนพื้นฐานที่วา อํานาจที่ใชในการจัดสรรผลผลิตที่เกิดขึ้น
นั้นจะตองเปนไปดวยความเทาเทียมและยุติธรรม ซึ่งยอมหมายถึงวา สัดสวนของผลประโยชน
ตางๆ ที่บุคคลไดรับจากการมีสวนรวมในการผลิตจะตองจัดสรรและกระจายไปสูเจาของปจจัยการ
ผลิต หรือสมาชิกสังคมอยางทั่วถึงดวย
กลาวโดยสรุปไดวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรากฏการณทางสังคมที่สามารถนิยามความ
หมายไดหลายแงมุมตามลักษณะการตีความตามมุมมอง และประสบการณที่หลากหลาย ดังนั้น
เศรษฐกิจพอเพียงจึงมีความหมายในลักษณะสัมพัทธ คือ มีหลายความหมายมากกวาที่จะเปน
แบบสัมบูรณ คือมีความหมายเดียว

ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
หลังจากที่พระองคไดมีกระแสพระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง นักเศรษฐศาสตร
จํานวนไมนอยแสดงความเห็นวาเศรษฐกิจพอเพียงนาจะเปนแนวคิดหรือปรัชญา ดวยเหตุผลวา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดที่อิงอยูกับพุทธศาสนา
เรื่องของจิตใจของมนุษยซึ่งคลายกับคํา
สอนของพระพุทธเจา ซึ่งสามารถเห็นไดจากกระแสพระราชดํารัสตอนหนึ่งที่วา
“ประชาชนยังมีความเดือดรอนมาก และมีสิ่งที่ควรจะแกไขและดําเนินการตอไปในทุก
ดาน มีภัยจากธรรมชาติกระหน่ํา ภัยธรรมชาตินี้เราคงสามารถบรรเทาไดหรือแกไขได เพียงแตวา
ตองใชเวลาพอใช มีภัยที่มาจากจิตใจของคน ซึ่งก็แกไขไดเหมือนกัน แตวายากกวาภัยธรรมชาติ
ธรรมชาตินั้นเปนสิ่งนอกรางกายเรา แตนิสัยใจคอของคนเปนสิ่งที่อยูขางใน อันนี้ก็เปนขอหนึ่งที่
ยากที่จัดการใหมีความเรียบรอย แตก็ไมหมดหวัง” และ “การจะทําโครงการอะไร จะตองทําดวย
ความรอบคอบ และอยาตาโตเกินไป”
จากกระแสพระราชดํารัสที่ยกมาขางตน ทําใหเราเห็นวาสวนที่พระองคเนนเปนอยางมาก
นั้นก็คือ ทรงเปนกังวลในเรื่องของความโลภของคน อันเปนผลจากการที่เศรษฐกิจขยายตัวรวดเร็ว
อยางตอเนื่อง ดังนั้น จึงจะเห็นไดวาการเนน ความพอเพียง พอสมควร ตามอัตภาพนั้น เปนจุด
เนนของพระองคมาโดยตลอด
อยางไรก็ตาม อภิชัย พันธเสน (2542) กลับมีความเห็นที่แตกตางออกไปนั่นคือ อภิชัย
เห็นวาจุดเนนดังกลาวนั้นที่แทจริงมิไดเปนประเด็นทางศีลธรรมที่ไมสามารถเห็นเปนรูปธรรมได
หากแตเปนประเด็นของการลดความเสี่ยง อันเกิดจากสภาพความไมแนนอนในทุกดาน โดยมี
สภาพดินฟาอากาศเปนรูปธรรมที่ชัดเจนสําหรับอาชีพทางการเกษตร
ซึ่งเมื่อเกิดวิกฤติทาง
เศรษฐกิจในป พ.ศ.2540 พระองคทานไดทรงขยายความใหเห็นถึงรูปธรรมของการไมประมาณ
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ตนของความโลภเห็นแกได โดยไมคํานึงถึงผลไดผลเสียแกตนเองและผูอื่นอยางละเอียด นั่น
คือความพอเพียงของพระองคสามารถอธิบายในทางเศรษฐศาสตรได
หรือสามารถเห็นเปน
รูปธรรม และสามารถยกตัวอยางใหเห็นจากเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในระบบเศรษฐกิจในปจจุบัน
ไมใชเปนเพียงแคการกลาวขึ้นมาลอยๆ วาเปนเรื่องของจิตใจ หรือเปนเรื่องของนามธรรม เทานั้น
อภิชัย ยังเสนออีกวา เศรษฐกิจพอเพียงที่เนนความพอประมาณ เนนความพอสมควรนั้น
มีรากความคิดมาจากคําสอนของพระพุทธเจาเรื่อง มัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งเปนคําสอนที่เนนการ
ปฏิบัติ และสามารถปฏิบัติไดจริง และเปาหมายในการผลิตและบริโภคตองการที่จะทําใหระบบทั้ง
ระบบดําเนินตอเนื่องในลักษณะที่ยั่งยืน ดังนั้นจึงตองการการบริโภคพอประมาณเพื่อไมใหเกิด
ความทุกข ขณะเดียวกันก็ตองไมโลภมากจนเกินไป ดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึงไมใชแนวคิด แต
ทุกคนสามารถเขาถึงไดดวยการลงมือปฏิบัติจริง
นอกจากนี้
ยังมีนักเศรษฐศาสตรอีกสวนหนึ่งที่เห็นดวยกับความคิดของอภิชัยที่วา
เศรษฐกิจพอเพียงนาจะมิใชเปนแนวคิดหรือปรัชญา แตนาจะเปนแนวคิดที่ผานการปฏิบัติจริงมา
แลว เพราะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเริ่มแนวคิดนี้จากพื้นฐานความเปนจริงของสังคม
ซึ่งเริ่มจากหลักคิดที่วาทําอยางไรจึงจะทําใหคนไทย ครอบครัว และชุมชนเขมแข็ง
ดังนั้น
ความคิดนี้จึงไดมาจากการเชื่อมโยงผลที่เกิดจากการปฏิบัติจริง
ยกตัวอยางเชน กรณีบุกเบิก
เรื่องเกษตรผสมผสานที่หวยทราย ซึ่งในชวงแรกนักวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไมเห็น
ดวยเพราะตองการเนนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากกวาการทําเกษตรผสมผสาน แตในปจจุบันผล
ลัพธที่ไดจากทําเกษตรผสมผสานที่หวยทรายไดเปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จที่เกิดขึ้น
จากการนําแนวคิดนี้ไปปฏิบัติจริง (อภิชัย พันธเสน, 2542)
สรุปแลว เกษตรทฤษฎีใหมหรือทฤษฎีใหมมิใชเปนเพียงแตเทคนิคหรือวิถีปฏิบัติที่เกี่ยว
ของกับการเกษตรเพียงอยางเดียวเพราะวา จุดประสงคของเกษตรทฤษฎีใหมคือ การนําไปสู
โดยเริ่มตนจากเกษตรกรของประเทศมีความพอมี พอกิน รวมไปถึงพอ
เศรษฐกิจพอเพียง
ประมาณ ความสามารถพึ่งตนเอง และความสามารถยืนบนขาของตนเองไดอยางมั่นคง จนกระ
ทั้งเศรษฐกิจพอเพียงสามารถขยายขอบเขตไปสูในระดับประเทศ ถานําทฤษฎีใหมทั้ง 3 ขั้นไป
ปฏิบัติอยางจริงจัง
อยางไรก็ตาม จากการตีความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงวาคือ ความพอประมาณ ไม
โลภ และความเหตุผล ทําใหทฤษฎีใหมที่นําไปสูเศรษฐกิจพอเพียงถูกมองวาเปนปรัชญา และอิง
อยูกับพุทธศาสนา และเปนเรื่องของจิตใจมากกวาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรทั่วๆ ไป ทวาจริงๆ
แลวทฤษฎีใหมเปนสิ่งที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงเหมือนกับมัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง
ในพระพุทธศาสนาที่เปนเรื่องที่สามารถนําไปปฏิบัติไดถึงแมวานําไปปฏิบัติไดยากก็ตาม
นอก
จากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงไดทดลองนําทฤษฎีใหมในโครงการในพระราชดํารัสตางๆ
อยางตอเนื่องเปนเวลาหลายสิบป
ดังนั้น ทฤษฎีใหมที่สามารถนําไปสูเศรษฐกิจพอเพียงจึงนา
เปนแนวคิดที่สามารถนําไปปฏิบัติและสามารถเห็นผลจากการปฏิบัติไดจริงๆ
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2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในปจจุบันแนวคิดเกษตรกรรมแบบผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่ง
ของเกษตรกรรมยั่งยืนคอนขางไดรับการยอมรับในระดับประเทศแลววาสามารถนําไปสูเศรษฐกิจ
พอเพียงและทําใหเกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น การถายทอดแนวคิดการทําเกษตร
ทฤษฎีใหมหรือระบบการเกษตรผสมผสานไปสูชุมชนจึงเปนประเด็นที่นาสนใจในเรื่องของสถาบัน
ที่ทําหนาที่เปนตัวกลางในการถายทอดแนวคิดไปสูชุมชน
โดยจะทําการถายทอดแนวคิดผาน
กระบวนการ (Process) ตางๆ
ซึ่งงานวิจัยและวิทยานิพนธที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้
สามารถแบงไดเปน 3 กลุม คือ
1.กลุมงานวิจัยที่มีรัฐบาลเปนสถาบันที่เผยแพรแนวคิดเกษตรผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎี
ใหมใหกับชุมชน
2.กลุมงานวิจัยที่มีองคกรพัฒนาเอกชนเปนสถาบันที่เผยแพรแนวคิดเกษตรผสมผสาน
หรือเกษตรทฤษฎีใหม
3.กลุมงานวิจัยที่ชาวบานเริ่มตนแนวคิดเกษตรผสมผสานดวยตนเอง
กลุมที่หนึ่ง มีงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้คือ อํานาจ เมฆนพรัตน (2543) ไดทําการประเมิน
ผลโครงการสงเสริมการเกษตรแบบผสมผสานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธ.ก.ส.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทําการประเมินผล 5 ดาน ไดแก การประเมินสภาพ
แวดลอมของโครงการ การประเมินปจจัยการดําเนินงาน การประเมินกระบวนการดําเนินงาน
การประเมินผลการดําเนินงาน และการประเมินผลกระทบการดําเนินงานของโครงการ โดยที่
ธ.ก.ส.
ไดเขาไปเผยแพรแนวคิดในการทําเกษตรกรรมผสมผสานในกับชาวบานและยังใหการ
สนับสนุนเรื่องเงินกูดกอเบี้ยต่ําอีกดวย
ผลการศึกษา อํานาจพบวา โครงการนี้สามารถบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ โดย
พิจารณาจากการประเมินผลการดําเนินงานพบวา เกษตรกรที่เขารวมโครงการมีรายไดที่เพิ่มพูน
ขึ้นจากการทําการเกษตรผสมผสาน นอกจากนี้ รายไดสุทธิของเกษตรกรในโครงการยังสูงกวา
เกษตรกรที่ไมไดเขารวมโครงการ
เนื่องจาก เกษตรกรที่ทําเกษตรผสมผสานสามารถทํากิจ
กรรมการผลิตหลายประเภท จึงทําใหผูซื้อสามารถเลือกซื้อผลผลิตหลายๆ อยางไดในคราวเดียว
กัน ดังนั้น จํานวนผูซื้อจึงเพิ่มขึ้น สงผลใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้นดวย
นอกจากนี้ เกษตรผสมผสานยังชวยลดความเสี่ยงในการผลิต และชวยทําใหครัวเรือน
เกษตรกรมีผลผลิตเพื่อใชบริโภคไดไมขาดแคลน ตลอดจนสามารถใชแรงงานในครัวเรือนและใช
ประโยชนในที่ดินเพื่อทําการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากการประเมินผลกระทบการดําเนินงานของโครงการ โดยพิจารณาจากผลกระทบที่
เกิดตอตัวเกษตรกรพบวา เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองไดเปนสวนใหญ ไมวาจะเปนการพึ่งตน
เองดานการเกษตร การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ และการพึ่งตนเองดานสังคม
โดยที่การพึ่ง
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ตนเองดานการเกษตร พบวาเกษตรกรสามารถปฏิบัติตามแผนการผลิตที่กําหนดไวได และยังมี
ความสามารถในการกําหนด ปรับเปลี่ยน และขยายแผนการผลิตดวยตนเองในระยะยาว สวน
ผลของการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจพบวา เกษตรกรสวนใหญมีรายไดจากการทําเกษตรผสมผสม
ผสานเหมาะสมกับคาใชจายและการบริโภค มีความสามารถในการชําระหนี้เงินกู นอกจากนี้
เกษตรกรยังคาดวาจะมีเงินเหลือเพื่อออมจากการทําเกษตรผสมผสานอีกดวย ในสวนของแรงงาน
พบวา แรงงานเพียงพอตอการทําเกษตรกรรมผสมผสาน และไมมีแนวโนมที่จะอพยพแรงงานเขาสู
ภาคการผลิตสาขาอื่น สวนการพึ่งตนเองดานสังคม พบวา เกษตรกรสามารถใหคําแนะนําและ
ใหความรูแกเกษตรกรรายอื่นๆ และสามารถแกไขปญหาการดําเนินโครงการไดเอง
ดังนั้น
เกษตรกรสวนใหญจึงเห็นดวยที่จะใหมีการจัดตั้งกลุมเกษตรกรที่ทําการเกษตรผสมผสาน
อํานาจสรุปวา การเขาไปเผยแพรแนวคิดและสนับสนุนการทําเกษตรกรรมผสมผสานของ
ธ.ก.ส. สงผลใหเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองในทุกขั้นตอนแมวาจะยังไมมากนัก แตก็นาพอใจ
และเหมาะสมกับระยะเวลาที่ทําโครงการเพราะการทําเกษตรผสมผสานตองการระยะเวลาชวง
หนึ่งในการใหผลผลิต
ทายที่สุดอํานาจสรุปวา การทําเกษตรผสมผสานจะชวยใหเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได
โดยที่การพึ่งตนเองในที่นี้หมายถึงการที่เกษตรกรไดรับความชวยเหลือจากผูอื่นและใหความชวย
เหลือผูอื่น ใหคําแนะนําผูอื่นดวยเชนกัน
นอกจากนี้ ดุลยา บุญภักดี (2541) ไดทําการศึกษาในเรื่องการประเมินผลทางเศรษฐกิจ
ของโครงการแหลงน้ําขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสําหรับโครงการแหลงน้ําการเกษตร
แบบผสมผสาน ซึ่งเปนโครงการของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนใหชาวบานทําเกษตรกรรมผสมผสาน
โดย ดุลยา ไดแบงกลุมเกษตรกรออกเปน 3 กลุมในการวิเคราะห นั่นคือ เกษตรกรที่ไมมีโครงการ
แหลงน้ําการเกษตรแบบผสมผสาน
เกษตรกรที่มีโครงการแหลงน้ําการเกษตรแบบผสมผสาน
และเกษตรกรที่มีโครงการแหลงน้ําและมีการวางแผนการผลิต
ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรที่ไมมีโครงการจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตทาง
การเกษตรของตนได ทําใหรายไดที่ไดรับจากการทําเกษตรกรรมอยูในระดับต่ําตอเนื่องทุกป และ
ถึงแมวาเกษตรกรจะไดรับรายไดจากนอกภาคเกษตรก็ตาม แตก็ยังไมเพียงพอกับการดํารงชีวิต
ดังนั้นทําใหเกษตรกรตองเผชิญกับปญหาความยากจนอยูตลอดเวลา และเนื่องจากเกษตรกรไม
สามารถยกระดับรายไดของตนเองได คุณภาพชีวิตของเกษตรกรจึงคงอยูในระดับที่ต่ําไปเรื่อยๆ
สวนเกษตรกรรายที่มีโครงการนั้น จะสามารถพัฒนากิจกรรมการผลิต โดยการเปลี่ยน
จากการปลูกขาวเพียงอยางเดียวมาเปนการผลิตที่หลากหลาย กอใหเกิดรายไดตลอดป ดังนั้น
รายไดของเกษตรกรจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผานไป คุณภาพชีวิต ความเปนอยูของเกษตรกรก็จะ
ดีขึ้นตามลําดับ และหากมีการวางแผนการผลิตและมีการสนับสนุนปจจัยการผลิตอยางเพียงพอ
แลว เกษตรกรก็จะสามารถสรางรายไดใหกับครอบครัวไดมากยิ่งขึ้น คุณภาพชีวิตของเกษตรกร
จะสูงมากยิ่งขึ้นตามไปดวย
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ดังนั้น ดุลยา จึงเสนอใหมีการทําเกษตรกรรมแบบผสมผสาน เพราะเปนการสรางสม
ดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการใชแรงงานและมีการ
กระจายแรงงานไดอยางทั่วถึง ซึ่งกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานนี้จะกอใหเกิดรายไดตอเนื่อง
ตลอดป เนื่องจากในแตละกิจกรรมการผลิตมีระยะเวลาของการใหรายไดไมเทากันตั้งแตระยะสั้น
จนถึงระยะยาว นอกจากนั้นการผลิตแบบผสผมผสานนี้ยังสามารถลดปญหาความผันผวนของ
รายไดสุทธิซึ่งเกิดจากความเสี่ยงตางๆ ไมวาจะเปนทางดานธรรมชาติ หรือทางดานการตลาด ดัง
นั้น โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กประเภทแหลงน้ําการเกษตรแบบผสมผสานนจึงเปนเครื่อง
มือที่สําคัญที่กอใหเกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน
เพราะโครงการนี้เปนเครื่องมือในการเพิ่มความ
สมบูรณของพื้นที่การเกษตรระดับไรนา ชวยแกไขปญหาใหกับเกษตรกรโดยตรง ทําใหเกษตรกร
สามารถพัฒนาการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลผลิตและรายไดเพิ่มขึ้นทุกป สงผลให
เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจแกครอบครัวของเกษตรกร สราง
เสถียรภาพแกอาชีพการเกษตรใหดีขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถสรางความมั่นคงทางดานอาหาร
ทั้งในดานของปริมาณและคุณภาพแกครัวเรือนเกษตรกรทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น และมีอาหารการ
กินครบหมู
นอกจากผลของโครงการที่กระทบตอตัวเกษตรกรโดยตรงแลว ยังมีผลกระทบทางออมแก
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอีกดวย การพัฒนาแหลงน้ําจะทําใหเกษตรกรสามารถมีกิจ
กรรมทางการผลิตตลอดป เปนการสรางงานในชนบท ดังนั้นจะทําใหมีการลดลงอัตราการอพยพ
แรงงานจากชนบทเขาสูเมือง สงผลใหปญหาสังคมลดลงตามไปดวย เชน ปญหาอาชญากรรม
ปญหาชุมขนแออัด เปนตน และเมื่อเกษตรกรมีรายไดมากขึ้น จะทําใหรายไดประชาชาติโดยรวม
เพิ่มขึ้นเชนกัน รวมถึงการผลิตที่มีประสิทธิภาพทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น สงออกไดมากขึ้น ไดดุลการ
คาประเทศเพิ่มขึ้น นําไปสูเศรษฐกิจมวลรวมที่ดีขึ้นในอนาคต
สวนในดานสิ่งแวดลอมนั้นจะเห็นไดวาโครงการนี้กอใหเกิดการผลิตแบบผสมผสาน ซึ่ง
การผลิตแบบผสมผสานนี้สงผลใหเกิดการเกื้อกูลกันของระบบนิเวศน
เกษตรกรสามารถใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในแงการลดปริมาณของเสียจากระบบการผลิตและลดตนทุนในการ
บําบัดของเสีย เปนการชวยรักษาและปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น จากขอดีตางๆ ของการทํา
เกษตรกรรมผสมผสาน ดุลยา จึงเสนอใหรัฐใหการสนับสนุนเกษตรกรในเรื่องของแหลงน้ําเพื่อการ
ทําเกษตรกรรมผสมผสาน เพราะเปนการลงทุนที่ตองใชเงินในการลงทุนสูง ดังนั้น เกษตรกรอาจ
จะไมสามารถดําเนินการดวยตนเองได
กลุมที่สอง มีงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ สมพันธ เตชะอธิก (2538) ไดทําการศึกษาบท
บาทขององคกรพัฒนาเอกชนในการสงเสริมการทําเกษตรแบบผสมผสานในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ
โดยที่ สมพันธ เตชะอธิก (2538) ไดทําการแบงกลุมเกษตรกรที่ทําเกษตรผสมผสานออก
เปน 3 กลุม คือ กลุมที่ริเริ่มทําการเกษตรแบบผสมผสานดวยตัวเอง กลุมที่ทําเกษตรกรรมแบบ
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ผสมผสานโดยองคกรพัฒนาเอกชน (อพช.) และกลุมที่ทําการเกษตรกรรมแบบผสมผสานโดย
รัฐบาล เพื่อเปรียบเทียบผลทางดานเศรษฐกิจ ผลทางดานสังคม ผลทางดานสิ่งแวดลอม และ
ผลทางดานสุขภาพและครอบครัว ของเกษตรกรทั้งสามกลุม
จากการศึกษาพบวา ผลทางดานเศรษฐกิจจากการทําเกษตรผสมผสานยังอยูในระดับต่ํา
เพราะเพิ่งมีการทําเกษตรกรรมผสมผสานไดไมนาน ดังนั้น ผลผลิตบางอยางจึงยังไมสามารถ
เก็บเกี่ยวได อยางไรก็ตาม เกษตรกรรอยละ 38.5 มีหนี้สินลดลง มีเพียงจํานวนนอยประมาณ
รอยละ 18.7 ที่มีหนี้สินเพิ่มขึ้นเพราะวาการทําเกษตรกรรมผสมผสานตองการเงินลงทุนในเบื้องตน
สวนผลทางดานสังคมพบวาเกษตรกรสวนใหญมีการรวมกลุมทํากิจกรรมตางๆ มีการแบงปนผล
ผลิตและขายผลผลิตในตลาดภายในหมูบาน สวนผลทางดานสิ่งแวดลอม พบวาคุณภาพของดิน
ดีขึ้น และมีน้ําใชตลอดป สวนผลทางดานสุขภาพและครอบครัวพบวา เกษตรกรมีอาหารเพิ่มขึ้น
ครอบครัวอยูทํามาหากินรวมกันโดยไมมีการอพยพแรงงาน
ดังนั้น สัมพันธจึงสรุปวา การทําเกษตรกรรมผสมผสานเกิดผลดีในทุกๆ ดาน ทั้งทางดาน
การพึ่งตนเอง เศรษฐกิจ สังคมและการเกื้อกูล สิ่งแวดลอม สุขภาพและครอบครัว แตผลที่ได
ยังไมมากและทั่วถึงเพราะยังอยูในระยะเบื้องตน แตก็มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น โดยที่ปจจัยที่ชี้ขาด
ความสําเร็จอยูที่แนวความคิดในการพึ่งตนเองของเกษตรกร ที่เนนพออยูพอกิน ผลิตเองใชเอง
และลดคาใชจาย มีการแบงปนและเกื้อกูลคนอื่นๆ ในหมูบาน
เกษตรกรทั้ง 3 กลุมที่ทําการ
เกษตรกรรมแบบผสมผสานนั้น มีรายไดตอเดือนพอสมควร และบางรายยังสามารถนําผลผลิต
สวนเกินออกขายไดอีกดวย และเมื่อพิจารณาถึงผลทางดานตางๆ ที่เกิดขึ้นตอตัวของเกษตรกรทั้ง
3 กลุม เปรียบเทียบกันแลวจะเห็นวา สภาพแวดลอมดีขึ้น สุขภาพของเกษตรกรดีขึ้น อยางไรก็
ตาม จะมีความแตกตางอยูที่เกษตรกรที่ทําเกษตรผสมผสานโดย อพช. ไดรับแนวคิดในการพึ่งตน
เองและเนนไปสูการผลิตแบบเกษตรกรรมธรรมชาติที่ปลอดสารเคมีและมีการชวยเหลือเกื้อกูลผูอ นื่
ในชุมชนเดียวกัน
อาภาภรณ แสวงพรรค (2537) ไดทําการศึกษาผลการดําเนินงานของโครงการเกษตร
ผสมผสานแบบประณีตของสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสมซึ่งเปนหนึ่งในองคกรพัฒนาเอกชน ซึ่ง
อพช. ไดนําแนวคิดการทําเกษตรกรรมผสมผสานและสนับสนุนใหชาวบานทําเกษตรกรรมผสม
ผสานซึ่งมีการผสมผสานระหวางการขุดบอบาดาลเพื่อใหมีน้ําใชในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน
อยางเพียงพอ มีการเลี้ยงปลา ปลูกไมผล พืชผักและปลูกขาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําใหภาค
ชนบทสามารถพึ่งตนเองได โดยพยายามสงเสริมใหชาวบานคิดเองทําเอง พรอมกับมีเจาหนาที่
โครงการเปนผูแนะนําใหความรู
โดยที่ อาภาภรณ ไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบรายได ตนทุน ผลตอบแทนจากปจจัย
การผลิต รวมทั้งคุณภาพชีวิตของเกษตรกรทั้งที่อยูในโครงการและไมอยูในโครงการ อีกทั้งยังทํา
การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการอีกดวย
ผลการศึกษาสรุปไดวา ตนทุน รายไดเบื้องตน และรายไดสุทธิ เฉลี่ยตอครัวเรือนตอป ใน
การเพาะปลูกพืชของครัวเรือนทั้งที่อยูในโครงการและไมอยูในโครงการไมมีความแตกตางกัน
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เพราะครัวเรือนทั้งสองประเภทมีกิจกรรมการผลิตและวิธีในการผลิตที่ใกลเคียงกัน และมีพันธุ
พืชที่ไมแตกตางกันมากนัก รวมทั้งไมผลซึ่งเปนตัวแปรที่สําคัญในการเพิ่มรายไดของเกษตรที่เขา
รวมโครงการยังไมใหผลผลิต
สวนการเลี้ยงสัตวใหรายไดเบื้องตนและรายไดสุทธิเฉลี่ยตอครัว
เรือน กับครัวเรือนที่เขารวมโครงการมากกวาครัวเรือนที่ไมไดเขารวมโครงการ เพราะครัวเรือนที่
ทําโครงการมีการเลี้ยงปลา แตครัวเรือนที่ไมทําโครงการไมมีการเลี้ยงปลา ทําใหรายไดที่เกิดขึ้น
แตกตางกัน ขณะที่ตนทุนในการเลี้ยงสัตวไมมีความแตกตางกัน เนื่องจากการเลี้ยงปลาในรอง
น้ําใชตนทุนในการเลี้ยงไมมากนัก และเมื่อพิจารณาดานสุขภาพอนามัยของเกษตรกรที่เขารวม
โครงการพบวาเกษตรกรที่เขารวมโครงการจะมีความเจ็บปวยที่รุนแรงและเสียคาใชจายนอยกวา
เกษตรกรที่ไมทําโครงการ
ทายที่สุด อาภาภรณสรุปวา อยางไรก็ตามโครงการนี้มีความเหมาะสมที่จะลงทุนเพราะมี
อัตราผลตอบแทนที่คุมทุนในระยะยาว
กลุมที่สาม มีงานวิจัยของ ฉลอง โชติกะคาม (2536) ซึ่งไดทําการศึกษาและหารูปแบบ
การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน เพราะ ฉลอง เห็นวาผลของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติของไทยไดรับอิทธิพลมากจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการปฏิวัติเขียวใน
ประเทศตะวันตก เปนผลใหประเทศไทยเนนการพัฒนาเศรษฐกิจโดย เนนการสงออกพืชเศรษฐกิจ
เนนประสิทธิภาพการผลิตโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม และเนนการเกษตรแบบครบวงจร ซึ่งเปน
เกษตรอุตสาหกรรมซึ่งเปนธุรกิจเกษตรรายใหญ ผลของการพัฒนาแมวาจะมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจสูง
แตก็ทําใหเกษตรกรตองลงทุนสูงในขณะที่คาตอบแทนไมไดสูงขึ้นตาม ทําให
เกษตรกรไทยประสบปญหาหนี้สิน ในขณะเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติยังเกิดความเสื่อมโทรมเปน
อยางมากอีกดวย
ดังนั้น การหาทางออกในแกปญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็คือการพัฒนาการเกษตรกรรมของ
ไทยใหเปนการเกษตรแบบยั่งยืนซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
และรูปแบบการ
เกษตรกรรมยั่งยืนในประเทศไทย เชน การทําวนเกษตร เกษตรกรรมธรรมชาติ พุทธเกษตรกรรม
เกษตรที่สูงแบบไรนาปาผสม เกษตรธาตุสี่ เกษตรเฮ็ดอยูเฮ็ดกิน ฯลฯ เกิดจากความดิ้นรนของ
เกษตรกรกลุมหนึ่งที่ตองการเปนอิสระจากการทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวที่ทําใหตนเองประสบปญหา
หนี้สินและปญหาสิ่งแวดลอม เกษตรกรกลุมนี้ไดหันไปหาการทํากิจกรรมการผลิตแบบดั้งเดิมที่มี
ภูมิปญญาทองถิ่นแฝงอยู การทําเกษตรกรรมผสมผสานก็เปนรูปแบบหนึ่งของการหาทางออก
ในการแกปญหาของเกษตรกรกลุมนี้
โดยเกษตรกรรมกลุมนี้มีการรวมตัวกันเพื่อใหความชวย
เหลือ ถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูและความเทคนิคการทําการเกษตรภายในกลุม
ตัวอยางเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบผสมผสานที่ฉลองไดทําการศึกษาพบวา เกษตรกร
ไดรับแรงผลักดันจากปญหาระบบเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวเพื่อหาทางออกใหกับตนเอง และไดรับขอ
มูลขาวสารจากการทําเกษตรผสมผสานจึงเกิดความสนใจ และหาขอมูลเพิ่มเติมดวยตนเองนอก
จากนี้ยังมีการเดินทางไปดูงานในพื้นที่จริงอีกดวย และหลังจากการทําเกษตรกรรมผสมผสานแลว
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ไปไดระยะหนึ่งแลวจะทําใหคุณภาพชีวิตของเกษตรดีขึ้น อีกทั้งยังชวยฟนฟูและรักษาสภาพ
แวดลอมอีกดวย
ดังนั้น ฉลองจึงเสนอวา เกษตรกรรายยอยควรหันมาทําเกษตรยั่งยืน เพราะจะทําใหเกิด
เศรษฐกิจยั่งยืนในระดับประเทศตามไปดวย
นอกจากนี้ยังมีงานของ ปราณี หมอนทองแดง ที่ไดทําการศึกษาปจจัยที่ทําใหชุมชนเกิด
การพึ่งตนเอง โดยทําการเปรียบเทียบกรณีศึกษา 2 หมูบาน
ปราณี ไดแบงปจจัยในการพึ่ง
ตนเองของชุมชนออกเปน 2 กลุมคือ ปจจัยภายใน อันไดแก ผูนําชุมชน แรงจูงใจของชาวบานที่
ตองการเขารวมโครงการหรือองคกรที่เสริมสรางหลักประกันในชีวิต โครงสรางทางเศรษฐกิจ การ
เมือง และสังคม อีกทั้งการมีองคกรเพื่อการชวยเหลือตนเองเกิดขึ้นดวย ปจจัยภายนอกไดแก
ภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน ระบบตลาด และนักการเมือง
ผลการศึกษาสรุปไดวา หมูบานที่ปจจัยภายในที่เกื้อหนุน และผานกระบวนการตอสูดิ้น
โดยที่หมูบานตัวอยางที่ยกมาเปนกรณีศึกษา 2
รน จะทําใหเกิดลักษณะของชุนชนพึ่งตนเอง
หมูบานนั้น พบวา หมูบานหนึ่งมีปจจัยภายในที่เกื้อหนุนเปนอยางดี
การพึ่งตนเองในระดับ
ชุมชนของหมูบานนี้จะเกิดขึ้นในลักษณะที่เปนการเคลื่อนไหว (dynamic)
เปนกระบวนการ
(process) จากระดับการพึ่งตนเองไมไดไปสูการพึ่งตนเองไดในที่สุด โดยเปนกระบวนการทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่ประกอบดวย 2 มิติ คือ หนึ่ง กระบวนการตอสูดิ้นรน (struggling
process) ที่ทําใหชาวบานมีจิตสํานึกในการรวมกลุมกันเพื่อแกไขปญหา และสอง ชุมชนจะตอง
ผานกระบวนการการพัฒนา (developing process) ทําใหชุมชนนี้มีความสามารถในการพึ่งตน
เอง
อีกทั้งยังตองมีการประสานปจจัยภายนอกใหเกิดประโยชนแกชุมชนของตนเปนอยางดี
ประเด็นที่นาจะพิจารณาคือ ปจจัยภายในเรื่องของโครงสรางทางเศรษฐกิจของชุมชนพบวา ระบบ
การเกษตรแบบผสมผสานที่ไมตองพึ่งพาระบบตลาดเปนกลไกสําคัญที่จะทําใหชุมชนสามารถพึ่ง
ตนเองได โดยที่หมูบานตัวอยางที่มีความสามารถในการพึ่งตนเองนั้นมีการทําการเกษตรกรรม
แบบผสมผสาน เนนการทํากิจกรรมทางการเกษตรหลายอยาง ทั้งการทําไร ทํานา เลี้ยงสัตว ฯลฯ
โดยมีจุดประสงคทั้งบริโภคในครัวเรือนและขายเปนรายได แมวาผลผลิตจะไดนอยแตก็มีโอกาส
ไดผลผลิตเรื่อยๆ แตก็เสี่ยงตอความเสียหายหรือขาดทุนนอยที่สุดดวย และไมเนนการปลูกพืช
เศรษฐกิจมากนัก ทําใหความเปนอยูของชาวบานไมแตกตางกันมากนัก และเหตุผลที่ชาวบานไม
อยางพึ่งพิงระบบตลาดเพราะเกิดผลเสียทางสิ่งแวดลอม และปญหาหนี้สินจากความผันผวนของ
ราคาพืชเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ การทําเกษตรแบบผสมผสาน ยังตองทําทั้งป ซึ่งทําใหปญหาการอพยพแรงงาน
และการทําเกษตรกรรมแบบผสมผสานยังชวยลดคาใชจายในการบริโภค
ลดลงตามไปดวย
และรายจายในชีวิตประจําวัน ทําใหฐานะทางเศรษฐกิจของชาวบานดีขึ้นโดยเปรียบเทียบกับหมู
บานอื่น โดยที่แนวคิดการทําเกษตรแบบผสมผสานนี้มาจากครูใหญซึ่งทําการเกษตรกรรมแบบ
ผสมผสานในโรงเรียนเพื่อเปนอาหารกลางวันสําหรับเด็กในโรงเรียน ทายที่สุด ชาวบานก็เห็นดี
เห็นงามดวยจึงไดรับแนวคิดไปปฏิบัติในไรของตนเองแมวาจะยังไมเต็มรูปแบบนักก็ตาม
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จากงานทั้งหมดที่กลาวมาจะพบวา ในเรื่องของการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสาน
หรือเกษตรทฤษฎีใหมไปสูชุมชนโดยผานสถาบัน ไมวาจะเปน รัฐ องคกรพัฒนาเอกชน หรือ ตัว
ชาวบานเองนั้น ยังไมมีการศึกษาในเรื่องของกระบวนการ (process) ในการถายทอดแนวคิดนี้
ผานทางสถาบันภายในชุมชน เชน โรงเรียน งานวิจัยที่มีความใกลเคียงกับประเด็นนี้คืองานของ
ปรานี หมอนทองแดง ที่กลาววาแนวความคิดเกษตรกรรมในพื้นที่ที่ทําการศึกษามาจากครูใหญ
ซึ่งเปนผูนําหมูบาน แตแนวคิดนี้ก็เปนผลลัพธที่เกิดจากการผานกระบวนการในการแกไขปญหา
โดยตัวของชาวบานเองเพื่อนําไปสูการพึ่งตนเอง นั่นคือ แนวคิดนี้ไมไดเกิดขึ้นจากการถายทอด
แนวคิดจากสถาบันภายนอกชุมชน ซึ่งขอสรุปนี้มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ฉลอง เชนกัน
ที่วาเกษตรกรรมผสมผสานเปนรูปแบบหนึ่งที่ชาวบานหาทางออกจากปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํา
ระบบเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว
ดังนั้น การศึกษาในประเด็นของรูปแบบและกระบวนการในการถายทอดแนวความคิด
ระบบการเกษตรผสมผสานผานโดยสถาบันภายในชุมชนอยางเชนโรงเรียน
จึงนาสนใจและ
สามารถทําใหเกิดองคความรูใหมเพื่อการวิเคราะหที่สมบูรณยิ่งขึ้น

บทที่ 3

สภาพทั่วไปของพื้นที่กรณีศึกษา

3.1 ความเปนมาของหมูบานและลักษณะโดยทั่วไป
หมูบานแมจันหลวงอยูในเขตปกครองของหมู 1 ตําบลแมสลองนอก อําเภอแมฟาหลวง
จังหวัดเชียงราย เปนหมูบานของชาวไทยภูเขาเผาอาขา (เผาอีกอ)
ชาวบานแมจันหลวง
เริ่มกอตั้งหมูบานเมื่อประมาณ พ.ศ.2528-2529 โดยที่ชาวบานไดอพยพมาจากหมูบานเดิมซึ่ง
ตั้งอยูบนสันเขาที่อุดมสมบูรณเหนือลําน้ําแมจันในประเทศพมา และอยูหากจากพื้นที่ตั้งหมูบาน
ในปจจุบันประมาณ 9-10 กิโลเมตร
สาเหตุที่ทําใหชาวบานยายหมูบานจากประเทศพมามา
ประเทศไทยคือปญหาทางการเมืองในประเทศพมา เพราะในขณะนั้นไดมีการสูรบระหวางรัฐบาล
พมากับพวกวาและไทยใหญตามชายแดนไทย-พมา จํานวนชาวบานที่อพยพเขามาในตอนแรก
นั้นมีประมาณ 80 กวาคน ประมาณ 12 ครัวเรือน
สถานที่ตั้งของหมูบานแมจันหลวงในปจจุบันคือ จุดพิกัด NC 619 306 4949 III ใน
ประเทศไทย มีตําแหนงอยูระหวางละติจูด 24 องศา 05 ลิปดา 48 ฟลิปดาเหนือ ถึงละติจูดที่
20 องศา 12 ลิปดา 11 ฟลิปดาเหนือ กับมีตําแหนงระหวางลองติจูดที่ 99 องศา 07 ฟลิปดา
ตะวันออก ถึงลองติจูดที่ 99 องศา 38 ลิปดา 06 ฟลิปดาตะวันออก
ทิศตะวันออกติดกับหมู
บานแมเตอ ทิศตะวันตกติดกับประเทศพมา ทิศเหนือติดกับแมน้ําแมสลอง และทิศใตติดกับแม
น้ําแมจัน หมูบานแมจันหลวงอยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,112 เมตร
สถานที่ต้งั หมูบานอยูระหวางลําน้ําแมจันและแมสลองซึ่งมีพื้นที่ไมลาดชันมากนัก ใน
ปจจุบันบริเวณรอบหมูบานมีสภาพเปนปาคอนขางสมบูรณ และเปนทิวเขาและหุบเขาลอมรอบ
โดยที่ปารอบหมูบานเปนปาตนน้ําของจังหวัดเชียงราย ในเขตปาสงวนแหงชาติปาน้ําแมคํา ปา
แมน้ําแมสลองและปาน้ําแมจันฝงซาย ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงฉบับที่ 862 (2523) ซึ่งสํานัก
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดกําหนดคุณภาพใหเปนพื้นที่ลุมแมน้ําชั้นหนึ่ง เอ วาหมาย
ถึง พื้นที่ที่มีสภาพปาสมบูรณปรากฏอยูในป พ.ศ. 2525 ซึ่งจําเปนจะตองสงวนรักษาไวเปนพื้นที่
ตนน้ําลําธารและเปนทรัพยากรปาไมของประเทศ
ปาในบริเวณหมูบานแมจันหลวงเปนแหลง
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กําเนิดของแมน้ําแมจัน และแมน้ําสลอง ซึ่งเปนแมน้ําสายสําคัญของจังหวัดเชียงรายและไหล
หลอเลี้ยงผูคนพื้นราบในจังหวัดเชียงรายเปนจํานวนมาก
นอกจากนี้ หมูบานแมจันหลวงยังตั้งอยูในพื้นที่ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส
ครองราชยครบ 50 ป
โดยโครงการปลูกปานี้อยูในความรับผิดชอบรวมกันของการปโตรเลียม
แหงประเทศไทย (ป.ต.ท.)
และกรมปาไมซึ่งมีพื้นที่ในความรับผิดชอบที่จะตองปลูกปาชดเชย
ประมาณ 14,564.81 ไร ซึ่งพื้นที่ปลูกปานี้เปนหนึ่งในพื้นที่ปาอภัยทาน วัดสันติคีรี ซึ่งไดประกาศ
เปนพื้นที่ปาอภัยทานอยางเปนทางการเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2533
สภาพภูมิอากาศของหมูบานแมจันหลวงคอนขางเย็นตลอดทั้งป เนื่องจาก หมูบานแม
จันหลวงตั้งอยูบนเทือกเขาสูง ประมาณ 1,200 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล โดยเฉพาะในฤดูหนาว
ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ
อุณหภูมิจะคอนขางต่ําเปนพิเศษในชวง
เดือนธันวาคมและเดือนมกราคม อุณหภูมิในตอนกลางคืนจะลดต่ํามากและมีลมพัดจัด บาง
คืนอุณหภูมิจะลดต่ําลงเกือบศูนยองศาเซลเซียส แตในตอนกลางวันจะคอนขางอุนเพราะมีแดด
จัดตลอดทั้งป โดยที่อุณหภูมิในหนาหนาวจะอยูที่ประมาณ 18-22 องศาเซลเซียส ซึ่งชวงหนา
หนาวจะมีนักทองเที่ยวเดินทางเขาไปพักในโรงแรมแมสลองรีสอรทซึ่งอยูหางจากหมูบานประมาณ
7 กิโลเมตร เพราะอากาศที่บริสุทธิ์และภูมิประเทศที่สวยงามโดยเฉพาะชวงหนาหนาว สวนใน
ฤดูรอนอากาศไมรอนมากประมาณ 28-30 อาศาเซลเซียส หรือมากกวานี้ในตอนกลางวัน และยัง
และฤดูฝน
มีแดดจัดในตอนกลางวันอีกดวย สวนตอนกลางคืนอุณหภูมิจะลดต่ําลงเล็กนอย
จะเริ่มตั้งเดือนพฤษภาคมถึงประมาณเดือนตุลาคม
โดยฝนจะตกชุกที่สุดระหวางปลายเดือน
มิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม สวนใหญฝนจะตกทุกวันในชวงสองถึงสามเดือนนี้
สําหรับการเดินไปยังหมูบานแมจันหลวงคอนขางลําบาก
นั่นคือจากสถานีขนสงรถ
โดยสารจังหวัดเชียงราย ตองตอรถสองแถวประจําทางไปอีกประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อไปยังทางขึ้น
ดอยแมสลอง จากนั้นตองตอรถสองแถวเล็กซึ่งใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง เพื่อขึ้นไปยังยอด
ดอย ทางขึ้นดอยคอนคางชันและลําบากมีระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร สามารถใชรถธรรมดา
ขับขึ้นดอยได รถสองแถวจะไปจอดยังวัดสันติคีรีซึ่งตั้งอยูบนยอดดอยแมสลอง และจากนั้นจะ
มีเสนทางคมนาคมเขาหมูบานแมจันหลวงเปนเสนทางลําลองเปนทางดินไมใหญนัก หมูบานแม
จันหลวงตั้งหางจากวัดสันติคีรีประมาณ 7 กิโลเมตร
การเขาถึงหมูบานคอนขางยากลําบาก
เพราะเสนทางยังคงเปนเสนทางลําลองที่ยากตอการเขาถึงโดยรถยนตธรรมดา โดยเฉพาะในหนา
ฝนจะลําบากมาก เพราะถนนดินจะเปนหลุมเปนบอ และลื่นมาก บางครั้งรถอาจติดหลมได
ดังนั้นการเดินทางเขาหมูบานจึงจําเปนตองใชการเดินเทาเขาไป ซึ่งเปนวิธีการเดินทางที่ดีที่สุดที่
ชาวบานทํา หรือสําหรับคนที่มีรถจักรยานยนตก็อาจใชไดแตก็ตองใชความระมัดระวังเปนอยาง
มาก นอกจากนี้สองขางทางเขาหมูบานจะเปนปาไปโดยตลอด และจะสามารถเห็นบานชาวเขา
จากหมูบานใกลเคียง (หมูบานแมเตอ) อยูสองสามหลังตามรายทาง
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3.2 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวบาน
ชาวบานแมจันหลวงเปนชาวไทยภูเขาเผาอาขา (อาขา เปนคําเรียกตนเองของชาวไทยภู
เขาเผาอีกอ) ชาวบานจะไมชอบถามีคนเรียกตนเองวาเปนชาวเขาเผาอีกอ เพราะคนนอกพื้นบาน
จะลอเลียนวาชาวเขาเผาอีกอรับประทานเนื้อสุนัข แตชาวบานมักปฏิเสธในเรื่องนี้
ลักษณะรูปรางชาวบานเปนคนล่ําสันแข็งแรง ผิวเนื้อสีน้ําตาล มีความสูงไมมากนักทั้งผู
หญิงและผูชาย
สําหรับผูหญิงอาขาในหมูบานจะไวผมยาวหวีผมแสกกลางปรกใบหูสองขาง
รวบไวตรงตนคอหลัง แลวตวัดปลายผมมวนขึ้นไปเปนกอนกลมๆเล็กๆบนศีรษะ สวมหมวกทับอีก
ครั้งหนึ่ง หมวกเปนเครื่องแตงกายที่สวยที่สุดของผูหญิงเผาอาขา หมวกนี้ขางลางกวางหลวม
ขางบนเล็กแหลมสูงขึ้นไป ที่หมวกประดับดวยกระดุมเปลือกหอย เบี้ย กระดุมเงิน ลูกเดือย ลูกปด
แซมดวยขนนก ขนไก ขนกระรอก ขนชะนีทําเปนปุยยอมสีแดงสีเหลือง ผูกหอยลงมาขางหู ที่คอ
สวมแผนเงินเปนรูปดอกจันทน 2-3 อัน บางคนสวมหวงคอโลหะเงินกลมหรือแบนๆ รอบคอมี
สรอยลูกปดสีตางๆ ซึ่งเครื่องประดับเงินเหลานี้มีราคาคอนขางแพงโดยชาวบานจะซื้อเหรียญบาท
แบบเกาหรือแผนเงินแลวนํามาประดับตกแตงบนหมวกเอง หมวกบางอันมีมูลคานับพันบาทเลย
ทีเดียว สวนหญิงที่แตงงานแลวจะประดับประดาเครื่องแตงกายนอยกวาหญิงสาว ผูหญิงในหมู
บานนิยมนุงกระโปรงเอวต่ํา ตัวกระโปรงสีดําสั้นเหนือเขามีจีบรอบเอว
ในปจจุบันนี้ชาวบานผูหญิงวัยรุน (อายุนอยกวา 25 ป) ไมนิยมแตงตัวตามประเพณีแบบ
นี้แลว แตจะแตงชุดแบบดั้งเดิมก็ตอเมื่อมีพิธีสําคัญทางวัฒนธรรมเทานั้น เชน ประเพณีปใหม
แตอยางไรก็ตามเราสามารถยังเห็นการแตงตัวในลักษณะดั้งเดิมไดเปนจํานวนมากจากผูหญิงมี
อายุในหมูบาน (อายุประมาณ 35 ปขึ้นไป) สวนผูชายนั้นจะใสเสื้อผาตามอยางคนพื้นราบเปน
สวนใหญ
ประเพณีปใหมของชาวเขาเผาอาขาจะมีถึง 13 ครั้งในรอบหนึ่งป เชน ปใหมไขแดง, ป
ใหมโลชิงชา เปนตน ทําใหการนับอายุของชาวบานแตกตางจากการนับของคนพื้นราบ นั่นคือ ใน
รอบ 1 ปปกติของคนพื้นราบ ชาวอาขาจะมีอายุประมาณ 13 ป
นอกจากนี้ วัฒนธรรมของชาวบานที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตยังคงมีความสัมพันธอันแนน
แฟนกับธรรมชาติเปนอยางมาก ยกตัวอยางเชน ประเพณีปใหมโลชิงชาที่ตองมีการตัดตนไมใหญ
เพื่อมาทําเปนชิงชาทุกป หรือพิธีฝง ศพคนที่ตายก็จะใชตนไมใหญทั้งตนขุดเปนหลุมเพื่อทําเปน
โรงศพ อีกทั้งการรักษาโรคภัยไขเจ็บตางๆ ก็มักจะพึ่งยาสมุนไพรที่หาไดจากปาดวย เปนตน
นอกจากนี้ ชาวบานแมจันหลวงยังมีความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษเปนอยางมาก ถาใครทํา
ผิดผีจะตองมีการทําพิธีขอขมาโดยหมอผีประจําหมูบานจะเปนประกอบพิธีกรรม
และที่ประตู
ทางเขาหมูบานจะมีประตูผีจะทําเปนรูปดาบ หรือลูกศรปกบริเวณประตูเพื่อใหผีประจําหมูบา นใช
ตอสูกับผีรายนอกหมูบาน
นอกจากนี้ ยังมีตุกตาไมสลักเปนรูปผีบรรพบุรุษที่ประตูผีอีกดวย
โดยในหมูบานจะมีหมอผีเปนผูดูแลเรื่องพิธีกรรมตางๆ เหลานี้ สามารถกลาวไดวาชาวบานในหมู
บานยังคงรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมไวได และมีการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมกับวัฒนธรรม
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ภายนอกไดอยางกลมกลืนและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน เชน ชาวบานยังคงประกอบ
พิธีกรรมทางการนับถือผีอยางเครงคัด แตเรื่องเสื้อผาจากภายนอกที่สะดวกกวาในการทํางานใน
ไรชาวบานก็รับไปใช เปนตน
ลักษณะบานของชาวบานยังคงสรางดวยเทคนิคแบบโบราณ นั่นคือ สามารถรื้อถอนและ
ประกอบใหมไดถาตองมีการยายบาน ซึ่งคลายกับเรือนไมไทยในสมัยโบราณ ภายในบานจะมี
การแบงหองนอนระหวางผูหญิงและผูชาย จะไมมีการนอนปนกันระหวางหญิงชาย และที่หัว
ใน
นอนของหองนอนผูชายจะมีหิ้งเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเก็บวัตถุศักดิ์อยูดวย
บานจะมีมุมหนึ่งเพื่อเปนหองครัวและใชทํากับขาว
นอกจากนี้ ชาวบานแมจันหลวงทั้งหญิงและชายที่มีอายุประมาณ 35 ปขึ้นไป ยังคงนิยม
กินหมากจึงทําใหมีฟนดําจากการกินหมาก และจะถมน้ําลายตามพื้นเปนประจําจนเปนเรื่องปกติ
แตเด็กรุนใหมที่เขาเรียนในโรงเรียนและมีการสอนเรื่องสุขศึกษา ไมนิยมกินหมากตามผูปกครอง
ของตนแลว ดังนั้นคนหนุมสาว และเด็กรุนใหมๆ ในหมูบานจึงมีฟนขาวเปนปกติ
ชาวบานแมจันหลวงคอนขางมีบุตรมากประมาณ 4-5 คนตอครอบครัว อาจเปนเพราะ
ชาวบานไมมีความรูในเรื่องการคุมกําเนิด ชาวบานยังมีคานิยมในการมีลูกมากเพื่อเปนแรงงาน
ในการทําเกษตรกรรม โดยปกติ ผูชายและผูหญิงในหมูบานจะแตงงานกันในชวงอายุ 18-25 ป
ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและการตกลงใจของคูรัก
นอกจากนี้ โครงสรางครอบครัวของชาวบานยังมีลักษณะเปนครอบครัวขยายอีกดวย นั่น
คือ เมื่อลูกหลานแตงงานไปก็จะตั้งบานใหมอยูใกลๆ บานของพอแมของฝายหญิง ดังนั้น ชาว
บานแมจันหลวงมีความสนิทสนมและรูจักกันเปนอยางดีในทุกครัวเรือน ในหมูบานจะมีตระกูล
ใหญๆ (แบงตามนามสกุล) อยู 4-5 ตระกูลเทานั้น นั่นคือมีความเปนญาติพี่นองและผูกพันกันทาง
สายเลือดอยางแนนแฟน
ชาวบานแมจันหลวงเลาใหฟงวาเมื่อกอนตอนที่ยังอยูฝงพมา จะนิยมสรางบานแบบไม
ถาวรนักเพราะสวนใหญจะยายหมูบานทุกๆ 15-20 ป
ถามีคนในหมูบานลมตายเปนจํานวน
มาก หรือผลผลิตจากการทําการเกษตรลดต่ําลงเปนจํานวนมาก แตในปจจุบัน ชาวบานไดตกลง
ที่จะไมยายหมูบานอีกเพราะปญหาเรื่องสัญชาติ ชาวบานยังไมมีบัตรประชาชนของประเทศไทย
มีแตบัตรฟาที่ไดจากหนวยราชการของไทย
ชาวบานบอกวาหนวยราชการจะเขามาทําบัตร
ประชาชนใหสําหรับเด็กที่เกิดในประเทศไทยปลายป พ.ศ.2544 นี้
นอกจากนี้ กรมปาไดอนุญาตใหชาวบานสามารถถือครองที่ดินในการทําเกษตรกรรมได
ครอบครัวละ 10 ไร อีกดวย ปจจัยที่สําคัญอีกครั้งที่ทําใหชาวบานตกลงใจที่จะไมยายหมูบานก็
คือ การเขาถึงของไฟฟาเมื่อป พ.ศ.2540 กอนหนานี้ชาวบานจะใชแบตเตอรี่เก็บกระแสไฟฟาที่ได
จากโซลาเซลลในตอนกลางวัน ปจจุบันนี้ ชาวบานเดินไฟฟาเขาถึงทุกบาน
สําหรับบทบาทของผูชายและผูหญิงในหมูบานพบวา ผูชายจะไดอภิสิทธิ์บางอยางเหนือ
กวาผูหญิง เชน ผูชายชายในหมูบานจะไดกินขาวกอนผูหญิงเสมอ ผูหญิงมีหนาที่ทําครัวและดู
ผูหญิงอาขาในหมูบานจะ
แลทําความสะอาดบานบาน โดยที่ผูชายไมตองเขาไปชวยเหลือ
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ทํางานเทาเทียมกับผูชายในไร โดยที่ผูหญิงจะตองตื่นนอนและออกไปไรกอนผูชาย ผูหญิงจะ
ตื่นประมาณประมาณ 4.00-5.00 น. และมีหนาที่จะตองทําอาหารมื้อเชากอนออกไปไร สวนผู
ชายจะตามออกไปไรทีหลัง สําหรับงานงานที่ตองใชกําลังจะเปนหนาที่ของผูชาย สวนงาน
เล็กๆ เชน งานถางหญาสวนใหญจะเปนหนาที่ของผูหญิง นี่จึงเปนสาเหตุที่ทําใหผูหญิงตองออก
ไปไรกอน โดยที่ชาวบานจะกินขาวมื้อเชาที่บานของตน สวนมื้อกลางวันนั้น จะมีอุปกรณทํา
ครัวที่ไร จะชาวบานจะทําอาหารกินที่ไรนั่นเอง เมื่อตกเย็นประมาณ 5-6 โมงเย็น ชาวบานก็จะ
กลับจากไร และทําอาหารมื้อเย็นที่บาน และหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมสันธนาการตามสมควร
เชน อาจมีการเลนกีฬาที่ลานดินสวนรวมในหมูบาน หรือรองรําเพลงพื้นบานกัน เปนตน
ระบบการปกครองในหมูบานจะมีบานของผูใหญบาน (พอหลวง) เปนศูนยกลาง และมี
คณะกรรมการหมูบานที่ไดรับคัดเลือกจากสมาชิกในหมูบานประมาณ 10 คน แตคนที่ทํางานจริงๆ
และติดตอประสานงานกับโลกภายนอกจะมีอยู 4-5 คนเทานั้น ซึ่งพอหลวงจะเปนผูที่มีอํานาจ
สิทธิ์ขาดในการตัดสินใจตางๆ ซึ่งบานของพอหลวงจะอยูกลางหมูบาน เพื่อใหงายตอการติดตอ
กับลูกบาน และในหมูบานยังคงใชการสืบเชื้อสายในครอบครัวเปนสําคัญอีกดวย
สําหรับเรื่องการศึกษานั้น ชาวบานในหมูบานไมสามารถเขียนหนังสือภาษาอาขาได แต
อยางไรก็ตามในปจจุบันชาวบานเริ่มเรียนเขียนภาษาอาขาจากชาวเขาเผาอาขาจากหมูบานอื่นที่
เขามาเผยแพรศาสนาคริสตในหมูบานเมื่อปลายป พ.ศ. 2542 โดยใชโบสถเปนที่สอนหนังสือ
ผนวกเขากับการเผยแพรศาสนาคริสตเปนสําคัญ
ดังนั้นจากแตเดิมที่ชาวบานทุกครัวเรือนนับถือผี และมีเพียง 2 ครัวเรือนนับถือศาสนา
พุทธ แตปจจุบันมีชาวบานสวนนับถือผี 32 ครัวเรือน นับถือศาสนาคริสต 10 ครัวเรือน และนับ
ถือศาสนาพุทธ 2 ครัวเรือน จะเห็นไดวาการนับถือผียังคงมีอิทธิพลอยางสําคัญตอวัฒนธรรมและ
แนวคิดในการดําเนินชีวิตของชาวบาน เชน ในเรื่องการรักษาพยาบาลยามเจ็บปวย ชาวบานยังคง
ใชการรักษาจากหมอผีในหมูบานเปนสําคัญ เปนตน และเนื่องจากศาสนาคริสตและการนับถือผี
ไมถูกกัน ชาวบานที่นับถือศาสนาคริสตจึงตองทําการยายบานเพื่อไมใหอยูในพื้นที่ของชาวบานที่
นับถือผี โดยใชถนนในหมูบานเปนเสนแบงอาณาเขต
นอกจากนี้ ชาวบานที่ทําการเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสตยังไดรับเงินชวยเหลือจากโบสถ
คริสตครัวเรือนละ 5,000 บาท พรอมทั้งชวยเหลือในการโยกยายอีกดวย และมีการสรางโบสถ
อยางถาวรในหมูบานเมื่อตนป พ.ศ.2543 ชาวบานที่นับถือศาสนาคริสตจะไปโบสถสวดมนตและ
รองเพลงทุกวันอาทิตยดวย
สําหรับภาษาไทยนั้นชาวบานสวนใหญเขาใจภาษาไทย สามารถพูดและฟงเขาใจเปน
อยางดี แตถาเปนคนแกที่อายุประมาณ 50 ปขึ้นไปจะไมสามารถพูดและฟงภาษาไทยเขาใจได
มากนัก
แตสําหรับการเขียนภาษาไทยนั้น ตองเปนเด็กรุนใหมที่เขารับการศึกษาในโรงเรียน
หรือการศึกษานอกโรงเรียนเทานั้น (กศน.) ที่จะสามารถเขียนภาษาไทยได จะเห็นไดวาชาวบานมี
อัตราการผูไดรับการศึกษาอยูในระดับต่ําแตก็มีอัตราเพิ่มขึ้นอยางมากเมื่อเปรียบเทียบกับป
พ.ศ.2533 นอกจากนี้ ชาวบานยังไมนิยมที่จะสงเด็กผูหญิงไปเรียนหนังสือในโรงเรียนอีกดวย
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เด็กผูหญิงสวนใหญจะเขาโรงเรียนเพียง 2-3 ป ใหพออานออกเขียนไดเทานั้น ซึ่งถาเปรียบ
เทียบกับเด็กผูที่จะไดรับโอกาสทางการศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษา
หรือบางทีก็จบชั้นมัธยม
ศึกษาตอนตน

ตารางที่ 5 แสดงจํานวนครัวเรือนและประชากรของหมูบานแมจันหลวงป พ.ศ. 2533
2538 และ 2544
จํานวนประชากร
ป พ.ศ. จํานวนครัวเรือน
2533
22
158
2538
37
235
2544
44
259
ที่มา : ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาจังหวัดเชียงราย

จํานวนผูชาย
83
120
134

จํานวนผูหญิง
75
115
125

ตารางที่ 6 แสดงอัตราผูไดรับการศึกษาในหมูบานแมจันหลวง ป พ.ศ. 2533 2538 และ
2543
ป พ.ศ.
จํานวน (คน)
รอยละจากจํานวนประชากรทั้งหมด
2533
31
19.62
2538
88
37.44
2543
180
69.49
ที่มา : ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาจังหวัดเชียงราย
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ตารางที่ 7 แสดงจํานวนครัวเรือนแบงตามการนับถือศาสนาป พ.ศ.2544
ศาสนา

จํานวนครัวเรือน

การนับถือผี
ศริสต
พุทธ

32
10
2
44

รวม

ที่มา : จากการเก็บขอมูลภาคสนาม

สรุปไดวา
หมูบานแมจันหลวงเปนหมูบานที่ยังคงสภาพวัฒนธรรมดั้งเดิมไดอยางดี
เพราะมีวัฒนธรรมเฉพาะตัวเนื่องจากเปนชาวเขาเผาอาขา และการนับถือผีของชาวบานที่ยังคง
มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตและความนึกคิดของชาวบานสูง
ถึงแมวา หมูบานไดมีการเปดรับ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกและกระแสบริโภคนิยมบาง แตก็ยังไมมากนัก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
การคมนาคมและการเดินทางติดตอกับโลกภายนอกยังคงลําบากอยูมาก
อยางไรก็ตาม ชาวบานมีการปรับตัวทางวัฒนธรรมเปนอยางดี ดังจะเห็นไดจากการที่ชาว
บานไดเลือกสวนที่เปนประโยชนจากวัฒนธรรมภายนอก เชน เทคโนโลยี และเครื่องมือในการทํา
เกษตรกรรม และเครื่องใชไฟฟา เปนตน และชาวบานไดผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒน
ธรรมจากโลกภายนอกเพื่อเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตของตน
นอกจากนี้ ระดับการศึกษาในหมูบานแมจันหลวงยังคอนขางอยูในระดับที่ต่ํากวามาตร
ฐาน ดังจะเห็นไดจากตารางที่ 6 อัตราการเขารับการศึกษาของชาวบานที่อยูในระดับที่คอนขางต่ํา
สําหรับการสาธารณสุขในหมูบานยังไมพัฒนานัก เพราะยังไมมีการตั้งสถานีอนามัยในหมูบานทํา
ใหการรักษาพยาบาลยังคงยึดหลักความเชื่อทางการนับถือผีเปนสําคัญ นั่นคือ หมอผีประจําหมู
บานจะเปนผูใหคําชี้แนะและประกอบพิธีกรรมเพื่อรักษาความเจ็บปวย
ถาชาวบานยังไมหาย
ปวยก็จะเขารับการรักษาที่สถานีอนามัยที่อําเภอแมสลองที่อยูหางออกไปประมาณ 7 กิโลเมตร
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3.3 สภาพทางเศรษฐกิจของชาวบานแมจันหลวง
อาชีพหลักของชาวบานแมจันหลวงคือ การทําเกษตรกรรม หรือการทํานาทําไร โดยที่
ชาวบานแมจันหลวงมีวิธีการทําการเกษตรแบบไรเลื่อนลอยแบบการเผาแลวถางปา (Slash and
Burn) เพื่อนําพื้นที่เหลานั้นมาทําเกษตรกรรม
โดยชาวบานจะแผวถางที่สําหรับทําไรในพื้นที่
ที่มีตนไมขึ้นหนาแนนและไมหางจากลําธารเทาใดนัก พื้นที่สูงชัน ดินรวนดูดน้ําไวไดนาน
กอนที่จะลงมือถางปา ชาวบานจะทําพิธีบวงสรวงสังเวยผีปากอน แลวจึงลงมือถางปา
โดยตัดตนไมใหญลงกอน แลวตัดตนไมเล็กทีหลัง ไรๆ หนึ่งจะทําการเพาะปลูกราว 3-5 ป เมื่อ
ดินจืดและไดผลผลิตนอย ชาวบานก็จะทิ้งไรและไปหาที่ใหม และทําการผางและเผาตอไปอีก ดัง
นั้น การทําการเกษตรแบบนี้จึงทําใหปาไมที่สมบูรณถูกทําลายเปนอยางมาก โดยปกติแลว ชาว
บานจะใชพื้นที่เพื่อทําไรเลื่อนลอยครอบครัวละประมาณ 3 ไร และเมื่อพื้นที่นั้นขาดความอุดม
สมบูรณก็จะยายหมูบานทุก 15-20 ป ซึ่งโดยปกติแลวจะไมเกิน 20 ป
สรุปไดวา
การทําการเกษตรแบบไรเลื่อนลอยแบบนี้ทําใหพื้นที่เกษตรกรรมเหลานี้ไม
สามารถฟนตัวไดเร็ว เพราะไดทําการเกษตรกรรมซ้ําๆ ตอเนื่องเปนระยะเวลาเปนปๆ จะทําให
พื้นดินถูกดูดสารอาหารไปจนหมด และยังตองใชพื้นที่ขนาดใหญในการทําเกษตรกรรม สวน
ใหญพื้นที่ที่ถูกทิ้งใหรกรางเหลานี้จะมีแตหญาคาขึ้นเทานั้น
เมื่อป พ.ศ.2533 ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาจังหวัดเชียงรายไดทําการสํารวจ
สภาพภูมิประเทศและปาไมบริเวณรอบๆ หมูบานแมจันหลวง และสามารถแบงพื้นที่ออกเปน 4
ประเภทคือ 1.พื้นที่ปาสมบูรณมีพื้นที่ 8,962.73 ไร (รอยละ 35.47 ของพื้นที่ทั้งหมด) 2.พื้นที่
ปาเสื่อมโทรมมีพื้นที่ 14,564.81 ไร (รอยละ 57.67 ของพื้นที่ทั้งหมด)
3.พื้นที่ทําการเกษตรมี
พื้นที่ 1,727.85 ไร (รอยละ 6.83 ของพื้นที่ทั้งหมด) และ 4.พื้นที่อื่นๆ ไดแก ที่อยูอาศัย ถนน มี
พื้นที่ประมาณ 14.61 ไร (รอยละ 0.05 ของพื้นที่ทั้งหมด) จะเห็นไดวาปาเสื่อมโทรมมีพื้นที่เกิน
กวารอยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด นับวาสถานการณทางดานสิ่งแวดลอมรอบๆ หมูบานแมจัน
หลวงในป พ.ศ.2533 นาเปนหวงเปนอยางยิ่ง
สภาพภูมิประเทศของหมูบานแมจันหลวงเมื่อป พ.ศ.2533 มีลักษณะเปนภูเขาหัวโลน
ติดๆ กัน เปนพื้นที่กวางสุดลูกหูลูกตา , ดินมีสีแดงเปนฝุนแปงซึ่งแสดงใหเห็นถึงการขาดความอุดม
สมบูรณของดินเปนอยางมาก นอกจากนี้ยังมีภูมิอากาศที่แหงแลง ฝนไมตกตองตามฤดูกาล
และโดยเฉพาะในฤดูรอนจะไมมีน้ําในการทําเกษตรกรรม ทําใหชาวบานไมสามารถปลูกผักเพื่อ
อุปโภคไดมากนัก ผักสวนใหญจะตายหมดในหนาแลง
นอกจากนี้ ฤดูรอนยังเปนชวงที่ชาวบานหาของกินจากปาไดลําบากที่สุดอีกดวย
ชาว
บานเลาใหฟงวา กอนการเขามาของโครงการ อพข. ชาวบานจะไมมีน้ําใชในการทําการเกษตรโดย
เฉพาะเดือนเมษายน และบางปยังประสบปญหาน้ําที่จะใชอุปโภคบริโภคอีกดวย
อยางไรก็ตาม ถึงแมวาชาวบานแมจันหลวงจะทําเกษตรกรรมแบบทําไรเลื่อนลอยเหมือน
กับบรรพบุรุษนับตั้งแตชาวบานเขามาตั้งรกรากในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2528 แตเราสามารถ
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แบงรูปแบบการทําเกษตรกรรมของชาวบานแมจันหลวงตั้งแตป พ.ศ. 2528 ไดเปน 2 ชวงคือ
ชวงที่หนึ่ง เปนการทําเกษตรกรรมคลายชุมชนบุพกาล โดยจุดประสงคในการผลิตเพื่อบริโภคเปน
หลักซึ่งเปนชวงที่ชาวบานเขามาตั้งรกรากในประเทศไทยใหมๆ (ประมาณ พ.ศ.2528- 2531)
และ ชวงที่สอง (หลังจากป พ.ศ.2531 ถึงประมาณป พ.ศ.2539) ซึ่งเปนชวงที่ชาวบานแมจัน
หลวงหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน กะหล่ําปลี ขิง มะเขือเทศ โดยการถางและเผาปาอยางหนัก
เพื่อนําพื้นที่ปามาทําการเกษตรกรรม และผลิตเพื่อขายในตลาด
ในชวงที่หนึ่งประมาณป พ.ศ.2528-2531 เปนชวงที่ชาวบานแมจันหลวงเขามาตั้งรกราก
ในประเทศไทยใหมๆ
ชาวบานแมจันหลวงยังคงดํารงชีพดวยการทําเกษตรแบบดั้งเดิมตามที่
ราบสูงเหมือนกับบรรพบุรุษที่ทําสืบตอกันมา นั่นคือ ในชวงนี้ทําการเกษตรกรรมแบบถางและ
เผาปาไม โดยมีจุดประสงคในการผลิตเพื่อการดํารงชีพ
อยางไรก็ตาม ชาวบานแมจันหลวงไมประสบกับปญหาสิ่งแวดลอมจากการทําเกษตร
กรรมในชวงนี้เพราะสาเหตุที่สําคัญ 2 ประการคือ 1. จํานวนประชากรของหมูบานแมจันหลวงใน
ขณะนั้นยังมีไมมากนัก ชาวบานเลาใหฟงวา ตอนอพยพเขามาใหมๆ มีชาวบานประมาณ 80 กวา
คนเทานั้น และ 2. จุดประสงคหลักที่ทําการเกษตรกรรมก็คือการผลิตเพื่อบริโภค เพื่อเปนอาหาร
และเพื่อความอยูรอด
ทําใหชาวบานแมจันหลวงไมมีความจําเปนที่จะตองใชพื้นที่ในการทํา
เกษตรกรรมมากนัก โดยเฉลี่ยแลวชาวบานมีที่ดินเพื่อทําการเกษตรกรรมประมาณ 3 ไรตอครอบ
ครัว ดังนั้น ปาไมรอบๆ หมูบานแมจันหลวงจึงถูกทําลายไมมากนักในชวงนี้
โดยที่รูปแบบการใชที่ดินในการทําเกษตรกรรมของชาวบานแมจันหลวงในชวงนี้จะเปนดัง
นี้ ชาวบานแตละครอบครัวจะมีที่ดินทําเกษตรกรรมครอบครัวละ 3-4 แปลง ซึ่งจะไมติดตอเปน
ผืนเดียวกัน และที่ดินแตละแปลงจะไมใหญโตมากนัก นั่นคือ มีขนาดประมาณ 1 ไร เพราะสภาพ
ภูมิประเทศที่เปนเขาทําใหมีพื้นที่ราบเพื่อการทําการเกษตรกรรมนอย นอกจากนี้ สวนรูปแบบ
การจัดสรรการใชที่ดนิ ยังขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศเปนหลัก นั่นคือ พื้นที่ราบลุมใกลแหลงน้ําจะ
ใชปลูกขาวและผัก ซึ่งที่ราบลุมใกลแหงน้ํามักมีไมมากนัก สวนพื้นที่ราบเชิงเขาจะใชสําหรับการ
ปลูกขาวไรและพืชไร โดยที่พันธุขาวที่ใชปลูกในที่ราบลุมชาวบานจะเรียกวาพันธุขาวนา และพื้น
ที่ราบเชิงเขาจะเปนพันธุขาวไรเปนการทํานาแบบขั้นบันได ซึ่งโดยปกติแลวพันธุขาวนาจะใหผล
ผลิตมากกวาขาวไร อยางไรก็ตาม ชาวบานบางครอบครอบครัวอาจจะปลูกขาวพันธุเดียวกันทั้ง
ในที่ราบลุมและที่ราบเชิงเขา แตชาวบานทุกครัวเรือนทําการผลิตโดยมีวัตถุประสงคหลักคือเพื่อ
การบริโภคในครัวเรือน ผลผลิตที่ผลิตไดนั้นแทบจะไมมีผลผลิตเหลือจากการบริโภค
สําหรับผลผลิตขาวที่ชาวบานผลิตไดก็มักไมมากนัก โดยจะตกอยูประมาณ 150 ถังตอ
ครัวเรือนตอป
ปริมาณขาวที่สามารถผลิตไดในแตละปจะขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝนและจํานวน
พื้นที่ที่ใชปลูกขาว โดยที่ปกติชาวบานจะใชพื้นที่ปลูกขาว (รวมขาวนากับขาวไร) ประมาณ 2-3
ไร แตจะมีอยู 2-3 ครัวเรือนที่มีพื้นที่ปลูกขาวมากกวาครอบครัวอื่นๆ เพราะมีพื้นที่ในการทําการ
เกษตรมากกวาครอบครัวอื่น ซึ่งครอบครัวเหลานี้จะสามารถผลิตขาวไดมากกวาความตองการใน
การบริโภคโดยเฉลี่ยประมาณ 15 ถังตอป โดยปกติถาไมมีปญหาเรื่องภัยธรรมชาติ ทุกครอบ

74

ครัวจะสามารถผลิตขาวไดเพียงพอกับความตองการในการบริโภคในแตละป เพราะขนาดครัว
เรือนของชาวบานมีสมาชิกประมาณ 5-6 คน และปริมาณขาวที่ใชบริโภคตอหนึ่งคนตอปของชาว
บานคือประมาณ 35-40 กิโลกรัม แตถาปใดขาดเหลือก็สามารถหยิบยืมกันจากครอบครัวที่ผลิต
ไดเกินความตองการได เพราะชาวบานมีความสัมพันธทางเครือญาติสูง
นอกจากขาวแลว ชาวบานยังปลูกผักชนิดตางๆ หมุนเวียนในไรนา เชน ถั่ว, มะเขือชนิด
ตางๆ, ผักตางๆ, พริก และฝาย เปนตน พืชผักตางๆ ที่ใชปลูกเหลานี้เปนไปเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือนเทานั้น ผักบางอยางเชน ถั่วลิสง หรือพริก ชาวบานสามารถนําไปตากแหงและเก็บไว
บริโภคในฤดูรอนซึ่งเปนชวงที่พืชผักชนิดอื่นๆ จะหายาก
นอกจากนี้ ชาวบานแมจันหลวงยังไมมีการใชเทคโนโลยีที่ซับซอนมากนักในการทําเกษตร
กรรม
เทคโนโลยีและเครื่องไมเครื่องมือที่ใชในการทําเกษตรกรรมในชวงนี้เปนภูมิปญญาชาว
ไมมีการใชปุยเคมีหรือยาฆาแมลงในการทําเกษตร
บานที่ตกทอดสืบตอกันมาจากบรรพบุรุษ
กรรมในชวงนี้ สําหรับน้ําที่ใชสําหรับการทําเกษตรกรรมก็ขึ้นอยูกับน้ําฝนเปนหลัก

ตารางที่ 8 แสดงการปลูกพืชของชาวบานในรอบ 1 ป ในชวงป พ.ศ.2528-2531
พืช/เดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค
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นอกจากนี้ ชาวบานยังดํารงชีพดวยการเก็บของปา ซึ่งสวนใหญจะเปนพวกหนอไมหรือ
เห็ดชนิดตางๆ ในฤดูฝนอีกดวย นั่นคือ ชาวบานสามารถหาอาหารจากปาเพื่อยังชีพไดอีกทาง
หนึ่ง อีกทั้งปายังเปนแหลงสมุนไพรที่ใชสําหรับรักษาโรคตางๆ สําหรับชาวบาน นับไดวาวิถี
ชีวิตของชาวบานมีความเกี่ยวของและพึ่งพากับธรรมชาติเหมือนกับชุมชนบุพกาลนั่นเอง
สําหรับสัตวเลี้ยงนั้น สวนใหญชาวบานจะเลี้ยงไก หมู วัว และ มา ซึ่งจุดประสงคของ
การเลี้ยงคือเพื่อใชงาน, บริโภค และประกอบพิธีกรรม โดยเฉพาะไกนั้น ชาวบานจะเลี้ยงไวทุก
บานเนื่องจากไกเปนสัตวสําคัญที่ใชในการประกอบพิธีปใหม หรือพิธีกรรมอื่นตามการนับถือผี
โดยเฉลี่ยแลวทุกบานจะมีไกประมาณ 5-6 ตัวเปนอยางนอย สวนวิธีการเลี้ยงนั้น ก็จะใชเศษ
อาหารในแตละมื้อเลี้ยงไกพวกนี้ และใชใตถุนบานเปนที่อยูใหไกพวกนี้ และปลอยใหไกออกหา
กินเองในตอนกลางวัน
วิถีการดําเนินชีวิตแบบนี้ทําใหชาวบานแมจันหลวงไมมีคาใชจายในการดําเนินชีวิตจึงทํา
ใหไมมีความตองการในการใชเงินในชีวิตประจําวัน เพราะชาวบานสามารถหาอาหารไดจากผล
ผลิตในไรนาของตน และสามารถเขาปาเก็บของปาเพื่อเปนอาหารไดอีกทางหนึ่ง และเนื่องจาก
ชาวบานมีความสัมพันธทางเครือญาติสูง
ถาใครมีปญหาเดือดรอนก็สามารถหยิบยืมกันได
ความเปนอยูของชาวบานแมจันหลวงในตอนนั้นเปนแบบพึ่งพาอาศัยกันและกัน และมีความผูก
พันธทางสายเลือดและเครือญาติคอนขางสูง คลายกับชุมชนดั้งเดิม
ดังนั้น ชาวบานแมจันหลวงในชวงนี้จึงไมมีความจําเปนที่จะตองพึ่งพาโลกภายนอกมาก
นัก เพราะชาวบานสามารถผลิตปจจัยสี่ไดคอนขางพอเพียง สาเหตุอีกอยางอาจเปนเพราะใน
ตอนนั้น การเดินทางเขาหมูบานเปนไปดวยความยากลําบาก และชาวบานเพิ่งจะเขามาตั้งหมู
บานใหมจึงยังไมเปนที่รูจักจากโลกภายนอกมากจาก ดังนั้น ทําใหวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไม
สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของชาวบานมากนัก
ในชวงนี้ชาวบานแมจันหลวงมีรูปแบบการเพาะปลูกและดํารงชีวิตเหมือนกับชุมชนดั้งเดิม
นั่นคือ การผลิตเปนไปเพื่อการยังชีพเทานั้น โดยมีความตองการในการบริโภคเปนปจจัยในการ
ควบคุมการผลิต นั่นคือ ชาวบานจะทําการผลิตเพื่อบริโภคเทานั้น ไมมีผลผลิตสวนเกินมากนัก
จากการผลิต ชาวบานยังมีความสามารถในการพึ่งตนเองสูงเพราะสามารถผลิตขาวและพืชผัก
ตางๆ ไดเพียงพอกับความตองการในการบริโภค นอกจากนี้ ชาวบานยังปลูกฝายเพื่อนํามาใช
สําหรับการทอผา ดังนั้น ชาวบานแมจันหลวงในชวงนี้จึงมีความความสามารถในการพึ่งตนเองทั้ง
ในเรื่องการบริโภคและบริโภคคอนขางสูง
กลาวโดยสรุปไดวา วิถีการดํารงชีวิตของชาวบานแมจันหลวงในชวงนี้ไมแตกตางจากชุม
ชนดั้งเดิมเทาใดนัก ทั้งในดานวิถีการผลิตที่มีศักยภาพในระดับต่ํา ความเหนียวแนนกลมเกลียว
ของโครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมสูง และรูปแบบของการแบงงานกันทําในหมูบานก็ไมมี
ความซับซอนมากนัก นั่นคือ ชาวบานมีความเปนชุมชนสูง มีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณและเชื่อม
โยงคนในชุมชนอยางแนนแฟน และวิถีชีวิตขึ้นอยูกับการทําเกษตรกรรมเปนสําคัญ ไมมีการแบง
งานกันทําอยางชัดเจน วัตถุประสงคในการผลิตเปนเพียงแคการยังชีพ และมีความเพียงพอใน
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ตัวเองสูงมากเพราะชาวบานสามารถผลิตขาวและผักชนิดอื่นไดเพียงพอกันการบริโภคอีกทั้งยัง
สามารถทอผาใสเอง
สําหรับในชวงที่สอง ตั้งแตประมาณป พ.ศ.2531-2539 นั้น หมูบานเริ่มมีขนาดที่ใหญขึ้น
มีจํานวนประชากรมากขึ้น
เนื่องจาก การอพยพเขามาเพิ่มเติมจากประเทศพมา เมื่อตอนที่
ชาวบานอพยพมาตั้งรกรากที่ประเทศไทยนั้นมีประมาณ 80 กวาคนเทานั้น จากตารางที่ 5 ซึ่ง
เปนการสํารวจของศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาจังหวัดเชียงรายพบวา มีชาวบานทั้งสิ้น 158
นอกจาก
คน เมื่อป พ.ศ.2533 เห็นไดวาจํานวนชาวบานเพิ่มขึ้นเปนเทาตัวจากป พ.ศ.2528
นี้ ชาวบานยังไมรูจักการคุมกําเนิดจึงเปนสาเหตุที่ทําใหจํานวนชาวบานเพิ่มขึ้นอยางมาก
นอกจากนี้ ในชวงนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกิดขึ้นในหมูบานแมจันหลวงคือ ชาว
บานไดรับวิธีการเพาะปลูกสมัยใหมที่ใชปุยเคมีและยาฆาแมลง อีกทั้งชาวบานยังหันมาปลูกพืช
เศรษฐกิจ เชน กะหล่ําปลี ขิง และมะเขือเทศ เปนตน
พืชเศรษฐกิจไดเขามาเผยแพรในหมูบานเพราะมีการสรางถนนจากตลาดแมสลองเขาสู
หมูบานเมื่อป พ.ศ.2531 ทําใหชาวบานไดใชเปนเสนทางคมนาคมติดตอกับโลกภายนอก โดย
เฉพาะตลาดแมสลองซึ่งอยูหางจากหมูบานประมาณ 7 กิโลเมตร อีกทั้งยังมีพอคาคนกลางได
เขามาสนับสนุนใหชาวบานปลูกพืชเศรษฐกิจเหลานี้ โดยที่จะเขามารับซื้อสินคาเกษตรในหมูบาน
ทุกป
ชาวบานแมจันหลวงไดเปลี่ยนรูปแบบการผลิตแบบยังชีพมาเปนการทําเกษตรกรรม
เกษตรเชิงเดี่ยว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตออกขายในตลาด วัตถุประสงคจากการผลิตเพื่อ
บริโภคเปลี่ยนมาเปนการผลิตเพื่อขายในตลาด จากเหตุผลนี้ ทําใหชาวบานตองขยายพื้นที่ทําไร
เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคออกขายในตลาด โดยเฉลี่ยแลวชาวบานจะถาง
ปาเพิ่มขึ้นเพื่อนําพื้นที่มาปลูกพืชเศรษฐกิจประมาณ 3-5 ไรตอครัวเรือน และวิธีการที่ชาวบาน
แมจันหลวงใชในการทําการเกษตรกรรมก็คือ การเผาและถางปา ดังนั้น เมื่อชาวบานมีความจํา
ทําใหปาไมรอบหมูบานในยุคนี้ถูกทําลาย
เปนที่จะตองเพิ่มพื้นที่ในการทําการเกษตรเพื่อขาย
อยางรวดเร็ว
เมื่อป พ.ศ.2533 พื้นที่ที่ใชทําเกษตรกรรมของชาวบานแมจันหลวงรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 200 ไร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ.2528 พื้นที่เกษตรกรรมทั้งสิ้นประมาณ 50 ไร
จะเห็นไดวาเวลาเพียง 5 ป แตขนาดของพื้นที่ไดเพิ่มถึง 4 เทาตัว
สวนพืชที่ชาวบานปลูกเปนหลักก็คือ พืชเศรษฐกิจ เชน ขิง กะหล่ําปลี มะเขือเทศ และขาว
โพด เปนตน โดยที่ชาวบานจะปลูกพืชเหลานี้เปนหลักเพื่อขายในตลาด เมื่อชาวบานเห็นวา
พืชชนิดไหนขายไดราคาดีในปนั้นก็จะปลูกเพื่อขายในปตอไปดวย โดยหวังวาราคาจะยังคงสูงใน
ปตอไป
แตโดยปกติแลวราคามักไมเปนไปตามที่ชาวบานคาดหวังไวเมื่อถึงเวลาที่เก็บผลผลิต
ขาย ซึ่งอาจเปนเพราะเมื่อชาวบานทําการผลิตมากๆ ทําใหราคาผลผลิตตกลงซึ่งเปนเรื่องปกติ
ของสินคาเกษตร
ยกตัวอยางเชน ในป พ.ศ.2539 ตอนนั้นชาวบานประสบปญหาราคาขิงตก
ต่ําอยางหนัก ราคากิโลกรัมละ 50 สตางคถึง 1 บาท ทําใหชาวบานขายขิงไมไดราคาและเกือบ
ทุกครัวเรือนที่ปลูกขิงขายจะมีกองขิงกองอยูใตถุนบาน นั่นคือ ชาวบานแมจันหลวงตองแบกรับ
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ความเสี่ยงจากราคาผลผลิตในตลาดตกต่ําอยูเสมอ
อีกทั้งชาวบานแมจันหลวงยังตองแบก
รับตนทุนที่เพิ่มขึ้นจากการทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวเพราะการปลูกพืชเศรษฐกิจเหลานี้จําเปนตอง
ใชยาฆาแมลงและปุยเคมี
มิฉะนั้นผลผลิตจะไมไดมาตรฐานและไมสามารถขายในตลาดหรือ
อาจจะไดราคาที่ไมดีนักในตลาด
อยางไรก็ตาม ทุกครัวเรือนยังปลูกขาวเพื่อทําบริโภค แตขาวที่ผลิตไดไมพอสําหรับการ
บริโภค ดังนั้น ชาวบานจึงตองซื้อขาวจากตลาดเพื่อบริโภคทุกป เพราะจํานวนพื้นที่ที่ใชในการ
ปลูกขาวลดลง โดยเฉลี่ยแลวชาวบานจะใชพื้นที่ประมาณ 2-3 ไร เพื่อปลูกขาวทั้งขาวนาและขาว
ไร
แตเมื่อพืชเศรษฐกิจเหลานี้ไดเขามาในหมูบาน ชาวบานไดนําพื้นที่ราบเชิงเขาบางสวน
ประมาณ 2 งานตอครัวเรือนเพื่อนํามาใชปลูกพืชเศรษฐกิจ การลดพื้นที่ปลูกขาวลงทําใหชาว
บานตองซื้อขาวในการบริโภคในแตละปประมาณ 20 ถังตอครัวเรือน
กลาวโดยสรุป การปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อนําผลผลิตออกขายสูตลาดเปนปจจัยที่ผลักดันให
ซึ่งเปน
ชาวบานแมจันหลวงตองขยายพื้นที่เพื่อทําการเกษตรเพิ่มขึ้นโดยการเผาและถางปา
สาเหตุสําคัญใหปาไมบริเวณรอบๆ หมูบานหมดไปอยางรวดเร็ว
นอกจากนี้
ชาวบานแมจันหลวงยังมีปญหาจากการใชสารเคมีในการทําเกษตรกรรม
ชาวบานบางคนไดรับผลกระทบโดยตรงจากการใชยาฆาแมลงที่ไมถูกวิธี ชาวบานเลาใหฟงวา มี
ชาวบานที่ไดรับอันตรายจากยาฆาแมลงแลวประมาณ 10 คน โดยชาวบานจะมีอาการอาเจียน
เวียนหัว เปนตน หลังจากใชยาฆาแมลง ชาวบานจะเรียกอาการเหลานี้วา “เมายา” บางคนมี
อาการมากถึงกับตองสงโรงพยาบาลแมฟาหลวงก็มี
นอกจากนี้ สารเคมีและยาฆาแมลงเหลานี้ยังสามารถถูกชะลางปนลงมาสูแมน้ํา เจา
หนาจากศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาจังหวัดเชียงรายตระหนักถึงปญหานี้ และเกรงวาจะ
เปนอันตรายกับประชาชนเปนจํานวนมากที่อาศัยอยูบริเวณแมน้ําและตองใชน้ําจากแมน้ํา ดัง
นั้น เจาหนาที่จากศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาจังหวัดเชียงรายจึงไดเขามาแกไขปญหาสาร
เคมีตกคางในแมน้ําและพื้นที่ปาเสื่อมโทรมที่มีเปนจํานวนมากจากการทําไรเลือนลอยโดยการถาง
และเผาปาเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยการประกาศพื้นที่รอบๆ หมูบานแมจันหลวงเปนเขตปา
อภัยทาน วัดสันติคีรี เมื่อป พ.ศ.2533

บทที่ 4

กระบวนการถายทอดองคความรู

ในบทนี้เปนการนําเสนอรายละเอียดของกระบวนการถายทอดองคความรูในการทําเกษตร
ผสมผสานไปสูหมูบานแมจันหลวง จังหวัดเชียงราย มีสวนสําคัญอยู 3 สวนคือ 1.ผูถายทอดแนว
คิดเกษตรผสมผสาน 2.กระบวนการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสาน และ3.ผูรับการถาย
ทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานซึ่งคือ ชาวบานแมจันหลวง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

4.1 ผูถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสาน
4.1.1 ความเปนมาและจุดประสงคในการถายทอดแนวคิด
จากปญหาการบุกรุกถางปารอบๆ หมูบานแมจันหลวงเพื่อนําพื้นที่ปามาปลูกพืชเศรษฐกิจ
และปญหาการใชสารเคมีในการทําเกษตรกรรมเปน 2 สาเหตุสําคัญที่ทําใหเจาหนาที่จากศูนย
พัฒนาและสงเคราะหชาวเขา จังหวัดเชียงราย ไดเขามาหาแนวทางการแกไขปญหาทั้งสองนี้
เนื่องจากเจาหนาที่จากศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา จังหวัดเชียงราย ไดตระหนักถึงความ
สําคัญของที่ดินเขตปาสงวนดานหลังเขาตอจากบริเวณวัดสันติคีรีซึ่งมีปาอุดมสมบูรณที่สุดใน
บริเวณนี้จึงมีคุณคาสมควรตอการอนุรักษ
เพราะบริเวณพื้นที่ปาในปจจุบันทั้งที่ดอยแมสลอง
และสวนรอบเหลืออยูไมมากนัก
ดังนั้น เจาหนาที่จากศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาจังหวัดเชียงรายจึงไดทําการสํารวจ
บันทึกภาพขอบเขตในการนําเสนอเบื้องตนตอทานพระครูศีลคุณากร
เจาคณะอําเภอเมือง
เชียงราย-พะเยา และพลตรีแปง มาลากุล ณ อยุธยาเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2533 และไดรับ
ความเห็นชอบเปนอยางดี
และตอมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2533 ศูนยพัฒนาและ
สงเคราะหชาวเขาจังหวัดเชียงรายจึงไดนํารายงานนี้และบันทึกรายงานยอกราบทูลสมเด็จพระ
สังฆราชเพื่อทรงทราบ ทรงมีพระดําริเห็นชอบและมีพระบัญชาในการริเริ่มดําเนินการใหถูกตอง
เปนกิจลักษณะ
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จากนั้นคณะเจาหนาที่จากศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา จังหวัดเชียงราย ก็ไดรับ
คําแนะนําสําหรับการดําเนินการจาก พลโทสุพิทย วรอุทัย ซึ่งผูบัญชาการทหารในขณะนั้น และใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2533 จึงมีการประชุมในเรื่องอนุรักษปาใหเปนเขตอภัยทาน
โดยการ
ประสานงานของทาน ผบ.จทบ.ชร. ขณะนั้นกับคณะสงฆ คณะกรรมการหมูบาน หนวยงานราช
การสวนจังหวัด ระดับอําเภอ กรมปาไม รวมทั้งผูเกี่ยวของทุกฝายเปนจํานวน 3 ครั้ง จนเปนที่ตก
ลงวา พื้นที่เขตอภัยทานตามพระดําริมีจํานวนทั้งสิ้น 25,270 ไร โดยกําหนดวัตถุประสงคและ
โครงการดําเนินงานเพื่อรวมทําการอนุรักษ บูรณะพัฒนารักษาสภาพปา สิ่งแวดลอมที่มีคุณคา
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาในพื้นที่ เพื่อนอมถวายในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชน
มายุครบ 90 พระพรรษาของสมเด็จยา ซึ่งไดจัดพิธีเปดเขตอภัยทาน ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.
2533 โดยทานเจาคุณพระพรหมมุนี (วิชมัย) เจาคณะภาค 4 5 6 7 ปฏิบัติหนาที่แทนองคสมเด็จ
พระสังฆราช
ในที่สุดก็ไดมีการประกาศเปนเขตปาอภัยทานวัดสันติคีรีอยางเปนทางการ ตั้งแตวันที่ 18
สิงหาคม พ.ศ.2533 หลังจากนั้นเจาหนาที่จากศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาจังหวัดเชียงราย
ก็ไดมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะ เพื่อผลักดันใหมีการดําเนินงานอยางเปน
รูปธรรมตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในระยะตนมีการสํารวจขอมูลเบื้องตน
ทางสังคม-เศรษฐกิจของชุมชนในเขตอภัยทาน การประสานงานดานขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยว
ของ การทําความเขาใจกับชาวบานทั้งในพื้นที่และเขตใกลเคียง (จํานวน 5 หมูบานซึ่งเปนหมู
บานชาวเขาเผาตางๆ-เผาอาขา และลาหู ไดแก หมูบานแมจันหลวง หมูบานแมเตอ หมูบานแม
จันนอย หมูบานสามสูง และหมูบานจะอื่อหลวง) ใหเขาใจแนวคิดการจัดตั้งเขตอภัยทาน และ
เตรียมพรอมที่จะรับการพัฒนาตามนโยบายทั้งทางดานทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา
ปาไม การสงเสริมเกษตรกรรมผสมผสานเพื่อการอนุรักษ การวางพื้นฐานดานการศึกษา และสา
ธารณสุข
ทายที่สุดเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2534 จึงไดมีการจัดตั้งโครงการอนุรักษฟนฟูสภาพปา
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมในพื้นที่เขตอภัยทาน (อพข.) อยางเปนทางการ
โดยมีวัด
สันติคีรีเปนศูนยประสานงานซึ่งโครงการ อพข. มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1.เพื่ออนุรักษฟนฟู พัฒนาสภาพปาตนน้ําลําธาร และสิ่งแวดลอมที่มีคุณคาของชาติใน
เขตอภัยทานใหคงสภาพสมบูรณตลอดไป
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาในเขตอภัยทาน ใหสามารถพึ่งตนเองได และอยู
รวมกับปาธรรมชาติดวยความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
3.เพื่อเสริมสรางพัฒนาเยาวชนใหเติบโตอยางมีคุณภาพเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ
4.เพื่อแกปญหาความมั่นคงบริเวณชายแดน ปญหาชนกลุมนอย และปญหายาเสพติด
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จากที่กลาวขางตนวา มีจํานวน 5 หมูบานที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการ อพข.
แตหมูบานแมจันหลวงไดรับเลือกใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของ
โครงการ อพข.
เนื่องจากเปนความตองการของผูจัดการโครงการ อพข.
ในขณะนั้น
(พ.ศ.2533) นั่นคือ อาจารยวิฑูรย รัตนา หรือเปนที่รูจักกันดีในชื่อของ “อาจารยปู” อาจารย
ปูมีความเห็นวา หมูบานแมจันหลวงเปนหมูบานที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการ อพข. ที่อยู
ลึกที่สุดและมีความเจริญนอยที่สุด ประกอบกับความเหมาะสมในสภาพภูมิประเทศเพื่อการเพาะ
พันธุกลาไมตางๆ สาเหตุตางๆ เหลานี้จึงทําใหอาจารยปูเลือกหมูบานแมจันหลวงเปนศูนยกลาง
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของโครงการ อพข.
อาจารยปูเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการกอตั้งโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง ตลอด
จนการถายทอดแนวความคิดเกษตรผสมผสานใหกับชาวบานแมจันหลวง ประวัติของนายวิฑูรย
รัตนา (จากนิตยสารสารคดี เดือนธันวาคม พ.ศ.2540 และการสัมภาษณ) มีดังนี้
นายวิฑูรย รัตนา หรืออาจารยปู เกิดในครอบครัวชาวบานธรรมดาที่จังหวัดนครราชสีมา
พอรับราชการเปนพนักงานของการรถไฟฯ แมเคยเปนครูแตลาออกเพื่อมาเลี้ยงดูบุตร อาจารยปู
มีพี่นอง 7 คน และมีฐานะทางบานคอนขางยากจน
เมื่ออาจารยปูเรียนจบระดับมัธยมศึกษาปที่ 8 จากโรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัย ก็ได
เขามาสอบเขามหาวิทยาลัยที่กรุงเทพฯ เมื่อป พ.ศ. 2500 แตสอบเขาไมไดจึงกลับบานที่จังหวัด
นครราชสีมา และทํางานบริษัทฝรั่งเปนพนักงานชั่วคราว ทําหนาที่เปนเสมียนไดเงินเดือนชั่วโมงละ
3 บาท อาจารยปูทํางานอยูที่บริษัทนั้นไดครึ่งปจึงไปสอบชิงทุนของกองการขาวและสามารถสอบ
ชิงทุนนี้ไดเมื่อปลายป พ.ศ.2500 ทุนที่อาจารยปูสอบไดนี้เปนทุนใหเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ
ขาวตางๆ
เริ่มตนเปนเจาหนาที่การ
เมื่อเรียบจบแลวอาจารยปูก็เขารับราชการในป พ.ศ.2505
เกษตรที่สถานีทดลองขาวพิษณุโลก จากจังหวัดพิษณุโลกจึงยายไปอยูสถานีทดลองขาวสุรินทร
สองปกวา จากนั้นก็ยายกลับมาอยูที่พิษณุโลกอีกประมาณ 4-5 ป และไดแตงงานมีครอบครัวที่
จังหวัดพิษณุโลก
ตอจากนั้น อาจารยปูจึงไดยายไปทํางานที่สถานีทดลองขาวปราจีนบุรี และ
ไดเลื่อนตําแหนงเปนนักวิชาการการเกษตร จากนั้นจึงยายไปทํางานที่สถานีพืชสวนที่อําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม และสอบไดทุนไปเรียนเกี่ยวกับพืชเมืองหนาวของมูลนิธิร็อคกีเฟลเลอร ที่เม็กซิโก
เปนระยะเวลาประมาณ 1 ปครึ่ง
จากนั้นอาจารยปูก็ขอทุนจาก International Rice Institute
ไปเรียนเรื่องขาวไรที่ประเทศฟลิปปนสเปนระยะเวลาประมาณ 1.5 ป
หลังจากที่อาจารยปูกลับจากประเทศฟลิปปนสก็ถูกสงไปเปนหัวหนาสถานีทดลองขาวไร
และธัญพืชเมืองหนาว ที่อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน และไดมีสวนรวมในการจัดตั้งโรง
เรียนพึ่งตนเองบานนามน จังหวัดแมฮองสอน จนไดรับฉายาวาอาจารยปูจากที่นี่ อยูที่นี่ได 5 ป
จากนั้นจึงยายมาเปนหัวหนาสถานีทดลองเกษตรที่สูง ที่บานแมจอนหลวง อําเภอแมแจม จังหวัด
เชียงใหม และไดเลื่อนตําแหนงเปนผูอํานวยการสถานีนี้เปนระยะเปนเวลา 12 ป ซึ่งเปนตําแหนง
สุดทายในอาชีพราชการ ระหวางนี้ยังไดควบตําแหนงผูอํานวยการสถานีทดลองเกษตรที่สูง ที่
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อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย เปนเวลา 3-4 ป รวมระยะเวลาที่รับราชการทั้งหมดประมาณ 32 ป
หลังจากนั้น อาจารยปูจึงลาออกและมารับงานในโครงการปาอภัยทาน วัดสันติคีรี เมื่ออาจารยปูมี
อายุได 53 ป
ปจจุบันอาจารยปูไดยายไปประจําที่อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนพื้นที่ในโครง
การพระราชดําริเพื่อพัฒนาระบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่ที่ราบสูง จังหวัดเชียงใหม เนื่องจาก
เปนความตองการของหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการในพระราชดําริที่ตอ งการอาจารยปูไปชวย
วางแผนพัฒนาระบบเกษตรผสมผสานและควบคุมการดําเนินงานตางๆ ที่นั่น ประกอบกับการ
ดําเนินงานของโครงการ อพข. และโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงมีความมั่นคงและมีผูรับผิดชอบ
ในการดําเนินการตางๆ อยางชัดเจนแลว อาจารยปูจึงวางมือจากโครงการ อพข. และยายไป
ประจําการที่อําเภอเชียงดาวตั้งแตป พ.ศ.2543 เปนตนมา
อยางไรก็ตาม อาจารยปูยังคงมีตําแหนงหนาที่เปนที่ปรึกษาของโครงการ อพข. อยูจนถึง
ปจจุบัน นอกจากนี้ อาจารยปูไดแวะเขามาเยี่ยมโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงปละหนึ่งถึงสอง
ครั้ง และถาทางโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงมีปญหาในการดําเนินงานที่ไมสามารถแกไดก็จะ
ไปปรึกษากับอาจารยปูเปนบางครั้ง นั่นคือ อาจารยปูก็ยังคงมีความสัมพันธกับโรงเรียนพึ่งตนเอง
แมจันหลวงอยู ถึงแมวาจะไมเขามาบริหารงานเหมือนเดิม
อาจารยปู ไดเดินทางมารวมทํางานของโครงการ อพข. ที่วัดสันติคีรี เมื่อป พ.ศ. 2533
ซึ่งในขณะนั้นมีพระศิริวัฒน สิริฑ.ฒโน รักษาการเจาอาวาสอยู สาเหตุที่ทําใหอาจารยปูเขามา
รับทํางานนี้คือ อาจารยปูรูจักกับทานอาจารยพระมหาวีระที่วัดบวรนิเวศและไดขณะนั้นอาจารยปู
ไดลาออกจากการรับราชการและมีความตองการทํางานตอบแทนสังคมและอยากใชความรูดาน
การเกษตรที่ตนเองมีอยูใหเกิดประโยชนกับประเทศ ดังนั้นอาจารยปูจึงไดปรึกษาเรื่องนี้กับพระ
มหาวีระ ซึ่งพระมหาวีระสนิทกับพระศิริวัฒน สิริฑ.ฒโนและทราบวาพระศิริวัฒน สิริฑ.ฒโนยัง
ขาดบุคคลที่จะเขามาบริหารงานและรับผิดชอบงานของโครงการ อพข.อยางเต็มตัว พระมหาวี
ระจึงไดแนะนําอาจารยปูใหมาทํางานกับโครงการ อพข.
สําหรับเหตุผลที่อาจารยปูเขามารับผิดชอบโครงการ อพข. เพราะอาจารยปูมีความเห็นวา
ปญหาของการทําการเกษตรบนที่สูงของไทยโดยเฉพาะในเขตปาอภัยทาน วัดสันติคีรีนี้
นอก
จาก ปญหาผลผลิตต่ําแลวก็ยังมีปญหาการขาดการสงเสริมและใหความรูในการทําการเกษตรที่
ถูกตองกับชาวบานเพราะพื้นที่รอบๆ วัดสันติคีรีนี้คอนขางกันดารและอยูหางไกลความเจริญ ดัง
นั้น ชาวบานในพื้นที่นี้อยากปลูกอยากทําอะไรก็จะทําเลื่อนลอยกันไป พืชที่ชาวบานปลูกมักเปน
พืชเศรษฐกิจ เชน ขาวโพด ขิง กะหล่ําปลี ซึ่งใหผลผลิตนอยลงทุกปๆ ดังนั้น ชาวบานเติบโต
อยางไรทิศทาง มีชีวิตทํามาหากินอยางเอาตัวรอดไปวันๆ สวนวันขางหนาจะเปนเชนไร ไมมีใคร
สนใจ
อาจารยปูมีความเห็นวา ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมจึงไมสมควรที่จะปลอยให
ชาวบานทําเกษตรกรรมไปเรื่อยเฉื่อย เพราะจะทําใหสภาพแวดลอมก็จะเสียหายอยางไรขอบเขต
ไรพรมแดน เพราะไมมีวิชาความรูดานการทําเกษตรแบบยั่งยืนที่ชัดเจนเขามาถายทอดใหชาว
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บาน ดังจะเห็นไดจากสภาพปารอบๆ เขตอภัยทาน วัดสันติคีรี และบริเวณรอบๆ หมูบานแมจัน
หลวง มีสภาพเสื่อมโทรมเปนอยางมาก
อาจารยปูมีความเห็นวา วิธีแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและการบุกรุกปาไมโดยจับชาวบานไป
ลงโทษ เปนวิธีที่ไมถูกตองเพราะวาเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ เพราะเราไมสามารถที่จะจับ
คนผิดใสคุกไดพอเพราะจํานวนคุกไมเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําผิด
สวนวีธีการปลูกปาทด
ก็ไมใชทางออกในการแก
แทนโดยการตามไปปลูกตนไมในพื้นที่ถูกทิ้งรกรางเชนนั้นไปเรื่อยๆ
ปญหาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
ดังนั้น อาจารยปูมีความเห็นวา นาจะมีการใหความรูในการทํา
การเกษตรที่ถูกตองใหกับชาวบานเพื่อเปนการรักษาสภาพแวดลอมไปในตัว
อาจารยปูเห็นความสําคัญของพื้นที่ปาสองหมื่นกวาไรของเขตอภัยทานซึ่งเปนปาตนน้ํา
อันสําคัญ หากพื้นที่นี้ถูกทําลายลงจนไมเหลือหลอ ไมเพียงคนในปาเทานั้นที่จะเดือดรอนแตคน
หลังจากการปรึกษาหารือกับพระศิริวัฒน
พื้นราบที่ใชน้ําจากตนน้ํานี้อีกทีก็จะลําบากไปดวย
อาจารยปูเห็นเชนเดียวกับทานวา นอกจากการฟนฟูและอนุรักษปาแลว ยังจะตองพัฒนาคุณ
ภาพชีวิตคนพรอมกันไปดวย
อาจารยปูใหสัมภาษณกับนิตยสารสารคดีไววา “ผมรับงานนี้เพราะมันเปนงานที่ผมรัก
งานกับตนไมตนไร กับปากับภูเขา นอกจากรัก ผมคิดวาตัวเองมีความรูความคิดพอสมควรเพราะ
นอกจากนี้ อาจารยปูยังกลาวอีกวา
ผมทํางานเกี่ยวของกับเรื่องนี้มาตลอดทั้งชีวิตที่ผา นมา”
“คนเราเกิดมาเพื่อหาเงินเทานั้นหรือ ผมวาไมใช ผมคิดวาเรานาจะไดทําในสิ่งที่เรารักตางหาก ถา
ไดทําแลวละก็ คาตอบแทนที่ไดรับมันมากกวาเงินเปนไหนๆ …… คนเราเกิดมาแลวก็มีชีวิตอยูใน
โลกนี้ชวงสั้นๆ นาจะทําอะไรที่เรามีความสุข ไมใชความสุขที่เราได ”เปน” แตคือความสุขที่เราได
“ทํา”
จากประสบการณโดยตรงของอาจารยปูที่มีสวนในการตั้งโรงเรียนพึ่งตนเองบานนามน
จังหวัดแมฮองสอน ที่โรงเรียนพึ่งตนเองบานนามนแหงนี้ อาจารยปูไดนําการทําเกษตรผสมผสาน
ไปใชในโรงเรียนและนําผลผลิตที่ไดจากแปลงเกษตรมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กนัก
เรียน โรงเรียนพึ่งตนเองบานนามนประสบความสําเร็จในเรื่องการนําวัตถุดิบจากการทําเกษตร
ผสมผสานในโรงเรียนมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน ดังนั้น รูปแบบของโรงเรียน
พึ่งตนเองแหงนี้จึงไดถูกนํามาใชเปนตนแบบในการจัดตั้งโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงในเวลาตอ
มา
อาจารยปูมีความเห็นวา การเกษตรแบบผสมผสานทําใหชาวบานสามารถพึ่งตนเองดาน
อาหารในการบริโภคไดได และไมตองพึ่งพาตลาดมากนัก จากคําพูดที่วา “ถาเปนเกษตรกรอยาก
กินน้ําพริก ทําอยางไร? สตารตรถเครื่องออกไปซื้อที่ตลาดอยางงั้นรึ? คิดอยางนี้ไมไดนะ ผมเห็น
วาเกษตรผสมผสานเปนเรื่องจําเปนในพื้นที่เล็กๆ อยางในหุบเขาแบบนี้ เราลงพืชที่กินไดหลายๆ
อยางปะปนกันไป ปลูกอะไรก็ได ปลูกเขาไป ปลูกเขาไป ทั้งผักกินใบ กินยอด กินดอกตลอดป“
นอกจากนี้ อีกเหตุผลที่สําคัญที่ทําใหอาจารยปูเลือกการทําเกษตรผสมผสานคือ การทํา
เกษตรผสมผสานทําใหชาวบานสามารถพึ่งตนเองดานอาหารและมีสภาพแวดลอมที่ดีขึ้นคําพูดที่
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วา “หัวใจสําคัญที่ทําใหปาอยูรอดและโรงเรียนพึ่งตนเองได และชุมชนชาวบานเริ่มหันมาสนใจ
เรื่องสิ่งแวดลอม เปนเพราะชาวบานเห็นความจริงที่อยูตอหนาพวกเขา การทําเกษตรผสมผสาน
มันไมไดเงินรายไดเปนกอนใหญๆ ก็จริง แตจะมีงานทําทุกวัน มีรายไดมาบอยๆ อาจจะไมมากนัก
เปนรายอาทิตย เปนรายเดือน แตเขาจะมีอยูมีกินเลี้ยงตัวรอดได ซึ่งเขาก็เห็นตัวอยางจากแปลง
การเกษตรของโรงเรียนนั่นเอง เด็กอาศัยอยูกินได อีกอยาง ก็ชี้ใหเขาเห็นผลเสียของการทําไรทํา
สวนแบบที่เขาทํามาเนินนานนั้นวาทั้งปาและน้ํามันเสียหายอยางไร
และคนแรกที่จะไดรับผล
กระทบคือ พวกเขานั่นเอง”
อาจารยปูเปนผูนําในการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานของโครงการ อพข. ไปสูชาว
บานแมจันหลวง โดยอาจารยปูไดใชประสบการณจากโรงเรียนพึ่งตนเองบานนามน จังหวัด
แมฮองสอน ที่สามารถพึ่งตนเองดานอาหารไดตลอดทั้งปจากการทําเกษตรผสมผสานในโรงเรียน
เปนตนแบบในการจัดตั้งโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงขึ้น
อาจารยปูไดวางระบบเกษตรผสม
ผสานในโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงทั้งหมด รวมทั้งวางระบบน้ําในการทําการเกษตรผสมผสาน
ในบริเวณเดียวกัน โดยใชความรูดานเกษตรกรรมบนพื้นที่ราบสูงมาประยุกตใชกับโรงเรียนพึ่งตน
เองแมจันหลวง เนื่องจากอาจารยปูมีประสบการณการทํางานอยูในพื้นที่ภาคเหนือมาโดยตลอด
นอกจากนี้ อาจารยปูยังมีอุดมการณที่แนวแนในการนําความรูเกษตรผสมผสานที่ตนเองมี
ไปพัฒนาหมูบานแมจันหลวง เนื่องจากชีวิตการศึกษาของอาจารยปูนั้นไดรับทุนจากรัฐบาลจึงทํา
ใหมีโอกาสกาวหนาในชีวิตการงาน อีกทั้งชีวิตการทํางานรับราชการของอาจารยปูลวนแตอยูใน
ชนบททําใหทราบถึงปญหาของเกษตรกรในทองถิ่นที่หางไกลความเจริญเปนอยางดี อาจารยปู
จึงอยากที่จะตอบแทนประเทศชาติโดยการใชความรูความสามารถของตนเองเพื่อชวยเหลือชาว
บานที่ยากจนในชนบทที่หางไกลใหสามารถพึ่งตนเองได
กลาวโดยสรุป
ผูถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานมีจุดประสงคเบื้องตนในการเขาไป
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ในหมูบานแมจันหลวงก็เพื่อการอนุรักษและฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรมบริเวณ
รอบๆ หมูบานแมจันหลวงเปนอันดับแรก โดยไดเนนเรื่องการพึ่งตนเองโดยการทําเกษตรผสม
ผสานใหกับชาวบานแมจันหลวงเปนจุดประสงครองลงมา เพราะผูถายทอดแนวคิดเกษตรผสม
ผสานมีความเห็นวา การฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรมจะไมสามารถทําไดอยางยั่งยืนถาไมชวยเหลือ
ชาวบานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกอน นั่นคือ ชาวบานควรมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองใน
เรื่องของการผลิตอาหารเพื่อการบริโภคไดอยางเพียงพอเสียกอน ซึ่งการทําเกษตรผสมผสานจะ
เปนทางเลือกในการสรางความสามารถในการพึ่งตนเองในเรื่องปากทองนี้ได
นอกจากนี้ ผูถายทอดมีผูนําเพียงผูเดียวคือ อาจารยปู ในการกําหนดกิจกรรมตางๆ ที่
เกี่ยวกับการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสาน เนื่องจากเปนบุคคลเพียงคนเดียวที่ความรูทาง
ดานการทําเกษตรผสมผสานบนที่ราบสูงอยางลึกซึ้งและยังมีความอาวุโสอีกดวย
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4.2 กระบวนการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสาน
โครงการ อพข. มีกระบวนการในการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานไปสูชาวบานแมจัน
หลวงโดย 1. ผานทางโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง และ 2. การฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสาน
ใหกับชาวบานแมจันหลวงโดยตรง

4.2.1 ความเปนมาของการจัดตั้งโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง
จากที่กลาวมาขางตนวา อาจารยปูมีแนวคิดในการจัดตั้งโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง
เพื่อเปนศูนยกลางในการเผยแพรแนวคิดเกษตรผสมผสานใหกับชาวบานแมจันหลวง เนื่องจาก
ประสบการณของอาจารยปูจากการจัดตั้งโรงเรียนพึ่งตนเองบานนามน
จังหวัดแมฮองสอน
นอกจากนี้ อาจารยปูยังเล็งเห็นวา โรงเรียนเปนสถาบันศึกษาที่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงคา
นิยม ระบบคุณคา และบรรทัดฐานในสังคม และเมื่อระบบความเชื่อของสังคมเปลี่ยนแปลงไป
ก็จะสงผลตอพฤติกรรมของชาวบานแมจันหลวงในทายที่สุด
ดังนั้น ทายที่สุดอาจารยปูจึงเสนอแนวคิดในการจัดตั้งโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง ตอที่
ประชุมคณะกรรมการของโครงการ อพข. เมื่อป พ.ศ. 2535 และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
เปนเอกฉันทใหดําเนินการสรางโดยการอนุมัติงบประมาณเริ่มตนใหประมาณ 20,000 บาท
สําหรับการกอสรางอาคารและการดําเนินกิจกรรมตางๆ
โดยอาจารยปูไดเริ่มจากการสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กแมจันหลวง (ศพด. แมจันหลวง) เมื่อ
พ.ศ. 2536 ในบริเวณพื้นที่ใกลกับหมูบานแมจันหลวง (อยูหางจากหมูบานประมาณ 60 เมตร)
โดยรับดูแลบุตรหลานของชาวบานในชวงกลางวันที่ชาวบานไปทําไร โดยศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะ
เตรียมความพรอมใหเด็กเล็กอายุ 3-6 ป เพื่อเขาเรียนในระดับประถม พรอมกับวางรากฐานดาน
โดยศูนยพัฒนาเด็กเล็กได
สุขภาพอนามัย ตลอดจนปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหกับเด็กๆ
ดําเนินการตั้งป พ.ศ. 2536-2538 โดยในขณะนั้นไดรับเด็กเล็กจากหมูบานแมเตอ และหมูบาน
สามสูงเขาดูแลดวย ตอมาโครงการ อพข. ไดสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กในหมูบานแมเตอและสาม
สูงในป พ.ศ.2538 และเริ่มดําเนินงานในป พ.ศ.2539 เปนตนมา เมื่อโครงการ อพข. จึงได
ขยายการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กแมจันหลวงเปนโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง เมื่อป
พ.ศ.2539
โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงเปนโรงเรียนประจําระดับประถมศึกษาปที่ 1-4 โดยรับเด็ก
จากหมูบานแมจันหลวงและหมูบานในพื้นที่ที่อยูไกลออกไปเขารับการศึกษา โดยที่เด็กๆ จากหมู
บานอื่นจะเขามาพักอาศัยอยูรวมกันในบริเวณซึ่งทางโรงเรียนไดจัดที่พักไวให นอกจากนี้ โรง
เรียนยังจัดสถานที่ทําอาหาร และสถานที่เรียนใหอยางเรียบรอยอีกดวย
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เด็กประจําของโรงเรียนแมจันหลวงจะเปนเด็กผูชายเทานั้น ซึ่งเด็กประจําเหลานี้จะมา
จากหมูบานอื่นๆ ที่อยูไกลจากหมูบานแมจันหลวงออกไปมาก ทําใหเด็กๆ ไมสามารถเดินทางไป
กลับเขา-เย็นได สวนเด็กๆ จากหมูบานแมจันหลวงจะมีทั้งเด็กผูชายและเด็กผูหญิง เพราะเด็กๆ
เหลานี้สามารถกลับบานไดหลังเลิกเรียนทุกวัน อยางไรก็ตาม ชาวบานแมจันหลวงไมนิยมที่จะสง
เด็กผูหญิงมาเรียนเหมือนกับเด็กผูชาย ดังจะเห็นไดจากตารางที่ 9 และ 10 ที่แสดงวา จํานวนเด็ก
ผูชายจากหมูบานแมจันหลวงที่เขารับการศึกษาในโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงมีจํานวนมากกวา
เด็กผูหญิงโดยเปรียบเทียบ
เริ่มแรกโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงไดดําเนินการคัดเลือกเด็กจากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แมจันหลวงเขารับการศึกษา โดยกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกเด็กเขาเปนนักเรียนประจําดังนี้
คือ เด็กตองมีอายุ 7 ปขึ้นไป และครอบครัวมีฐานะยากจน สาเหตุที่ตองเลือกเด็กที่มีอายุ 7 ป
ขึ้นไปเพราะตองการเด็กที่สามารถดูแลชวยเหลือตัวเองไดในระดับหนึ่ง เด็กที่โรงเรียนพึ่งตนเอง
แมจันหลวงจะมีอายุระหวาง 7-15 ป

ตารางที่ 9 แสดงจํานวนนักเรียนที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแมจันหลวง ป พ.ศ. 2536-2538
หนวย : คน
หมูบาน
2536
ชาย หญิง รวม
แมจันหลวง
25
8
33
แมเตอ
สามสูง
รวม
25
8
33
ที่มา : จากการเก็บขอมูลภาคสนาม

จํานวนนักเรียน
2537
ชาย หญิง รวม
19 13 32
38
38
5
5
62 13 75

2538
ชาย หญิง รวม
25 15 40
38
38
6
6
69 15 84
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ตารางที่ 10 แสดงจํานวนนักเรียนโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง ป พ.ศ.2539-2544
หนวย : คน
จํานวนนักเรียน
2541
2542

หมูบาน
2539
แมจันหลวง
อื่นๆ

ช. ญ.
5 3
25 30 3

2540
รวม
8
25
33

ช. ญ.
11 4
28 39 4

รวม
ที่มา : จากการเก็บขอมูลภาคสนาม

รวม
15
28
43

ช. ญ.
19 6
27 52 6

รวม
25
27
52

ช. ญ.
25 7
26 51 7

2543
รวม
32
26
58

ช. ญ.
22 6
19 41 6

2544
รวม
28
19
47

ช. ญ.
25 9
14 37 -

ในป พ.ศ.2543 มีการจัดตั้งโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4 ที่หมูบานแมเตอ (อยูหาง
จากโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงประมาณ 3-4 กิโลเมตร) ทําใหมีเด็กนักเรียนบางสวนโดยเฉพาะ
เด็กๆ ในหมูบานแมเตอเขารับการศึกษาที่โรงเรียน ดังนั้น จํานวนนักเรียนในโรงเรียนพึ่งตนเองแม
จันหลวงจึงลดลงตั้งแตป พ.ศ.2543
สวนจํานวนครูที่สอนในโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงมีจํานวนไมแนนอน มีการเพิ่มและ
ลดในทุก 2-3 ป โดยเริ่มตนตั้งโรงเรียนเมื่อป พ.ศ.2536 มีจํานวนครู 4 คน รับผิดชอบนักเรียนตั้งแต
ชั้น ประถมศึกษาปที่ 1-4 และในป พ.ศ. 2541-42 มีจํานวนครูมากถึง 6 คน (มีอาจารยสอน
ศิลปะ และวิชาพลศึกษาเพิ่มขึ้นมา) แตปจจุบัน (พ.ศ.2544) มีจํานวนครู 2 คน และไดรับครู
จากกรมการศึกษานอกโรงเรียน (ก.ศ.น.) เพิ่มขึ้นอีก 2 คน เปนจํานวนทั้งสิ้น 4 คน เมื่อเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2544 นี้เอง
สําหรับอาคารสถานที่ของโรงเรียนแมจันหลวงที่ใชเรียนและประกอบกิจกรรมตางๆ จะ
ประกอบดวยอาคารหลักๆ มีดังนี้ คือ
1.อาคารเรียนใชเปนสถานที่เรียน จัดกิจกรรม กลุมกิจกรรมเสริมทักษะ รับประทานอาหาร
กลางวัน และพักผอน
2.หองครัว สําหรับประกอบอาหารกลางวัน และอาหารเสริม
3.หองเก็บวัสดุ และเครื่องมือเกษตร
4.อาคารหองสมุดซึ่งเปนอาคารถาวรที่เปนสรางจากซีเมนต
5.หองเรียนประถมศึกษาปที่ 1 และ 2 ซึ่งเปนอาคารไมมุงหลังคาจาก
อาคารสวนใหญเปนอาคารชั่วคราว และอาคารกึ่งถาวร คือพื้นปูนซีเมนต ฝาฟากไมไผ
หลังคามุงดวยหญาคา

รวม
34
14
48

87

4.2.2 กิจกรรมตางๆ ในโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง
โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงไดจัดกิจกรรมตางๆ ออกเปน 2 สวน ดังนี้คือ 1. การจัดการ
เรียนการสอนโดยใชหลักสูตรประถมศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา พุทธศักราช 2524 โดยเด็กๆ ที่
สําเร็จการศึกษาจะไดรับประกาศนียบัตรจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน และ 2. กิจกรรมอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนักเรียนทุกคน รวมทั้งอาหารมื้อเชาและเย็นสําหรับเด็กนักเรียนประจํา โดย
เด็กๆ จะเปนผูเก็บผักและวัตถุดิบตางๆ สําหรับการปรุงอาหารจากแปลงเกษตรผสมผสานในโรง
เรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงนั่นเอง โดยที่โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงมีแมครัวจํานวน 1 คน ใน
การทําหนาที่ดูแลอาหารทุกๆ มื้อใหนักเรียนและครูในโรงเรียน
สําหรับกิจวัตรประจําวันของเด็กๆ ที่โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงมีดังนี้ เด็กๆ ตองตื่น
นอนเวลาประมาณ 5.00 น. จากนั้นจะตองออกกําลังกายตอนเชาเวลา 5.30 – 6.00 น. โดยมีการ
ผลัดเวรกันเปนผูนําจากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
จุดประสงคในการออกกําลังกาย
ตอนเชาคือ ตองการใหนักเรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง รวมทั้งเปนการฝกความสามัคคี
และระเบียบวินัยใหเด็กๆ ไปในตัวดวย
หลังจากนั้นประมาณ 6.00 น. เด็กๆ จะแบงกลุมการทํางาน ไดแก งานเกษตรผสมผสาน,
งานทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน, และงานทําครัว โดยที่เด็กๆ จะทําเวรหมุนเวียนผลัดเปลี่ยน
กันไปในแตละวัน ในสวนของงานเกษตรผสมผสานและงานทําความสะอาดจะมีครูจํานวน 3 คน
และภารโรงจํานวน 1 คน ที่มีความรูดานการทําเกษตรผสมผสานเปนอยางดีคอยดูแลและสอน
เด็กๆ อยางใกลชิด
งานเกษตรผสมผสานที่เด็กๆ จะตองทําก็คือ การรดน้ําผัก, การปลูกผัก, การเก็บผัก, การ
เก็บไขไกจากโรงเลี้ยง และการใหอาหารไกไขในโรงเลี้ยง เปนตน สําหรับงานในครัวก็มีแมครัว
เปนคนรับผิดชอบ โดยมีเด็กๆ เปนลูกมือชวยเหลือในการเก็บผักจากแปลงเกษตร, การลางผัก,
การหั่นผัก เปนตน
จุดประสงคในการแบงกลุมสําหรับเด็กๆ เพื่อทํางานตางๆ เหลานี้ก็คือ เพื่อฝกใหเด็กๆ มี
ความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความอดทน และความสามัคคี นอกจากนี้ งานเกษตรผสม
ผสานที่เด็กๆ ตองรับผิดชอบทุกวันยังเปนวิธีการถายทอดแนวคิดในการทําเกษตรผสมผสานไปสู
เด็กๆ โดยตรง เพราะเด็กๆ ไดเรียนรูว ิธีการทําเกษตรผสมผสานจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเองใน
แปลงเกษตรผสมผสาน และการที่เด็กๆ ไดลงมือทําเกษตรผสมผสานยังเปนการปลูกฝงใหเด็กๆ
รักธรรมชาติและตนไมไปในตัวอีกดวย
จากนั้นเวลาประมาณ 7.30 น. เด็กๆ จะรับประทานขาวเชา หลังจากนั้นเด็กๆ จะลาง
จานชามของตนเองและเครื่องครัวที่ใชทําอาหารตางๆ จากนั้น เด็กๆ จะเขาแถวเคารพธงชาติ
ประมาณ 8.00 น. หลังจากรองเพลงเคารพธงชาติ ครูใหญจะอบรมจริยธรรมกับเด็กๆ หนาเสาธง
และเด็กๆ จะเริ่มเขาเรียนเวลา 8.30 น. จนถึงเวลา 12.00 น.
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ชวงเวลาประมาณ 12.00-13.00 น. จะเปนเวลารับประทานอาหารกลางวัน โดยที่
อาหารมื้อกลางวันแมครัวจะเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด เมื่อเด็กๆ รับประทานอาหารเสร็จก็มีหนาที่
ในการลางและทําความสะอาดจานชามเหมือนกับตอนเชา จากนั้นเด็กๆ จะเริ่มเรียนหนังสือชวง
บายตั้งแตเวลา 13.00 น. จนถึงเวลาประมาณ 16.00 น.
หลังจากเรียนหนังสือเสร็จ เด็กๆ จะตองแบงกันทําเวรทําความสะอาด, เวรทําอาหาร
และเวรทําการเกษตรเหมือนกับชวงเชา เมื่อทําหนาที่เสร็จแลวก็จะเปนเวลาพักผอนและเปนเวลา
เลนของเด็กๆ
เด็ก ๆ จะรับประทานอาหารเย็นเวลาประมาณ 17.30 น. โดยตองทําความสะอาดจาม
ชามเหมือนกับทุกมื้อ กอนที่จะแยกยายไปอาบน้ํา จากนั้นเวลา ประมาณ 19.00 น. ก็จะมีการ
เปดโทรทัศนใหเด็กดูจนถึง ประมาณ 20.00 น.
สุดทายแลวเด็ก ๆ จะไปเขานอนประมาณ
20.30 น.
รูปแบบแปลงเกษตรผสมผสานในโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงมีการจัดสรรพื้นที่ดังนี้คือ
แปลงผักที่ปลูกผักหลายชนิดคละกันจํานวน 5–6 แปลง โดยที่แตละแปลงมีขนาด 3*4 ตารางวา
โดยผักตางๆ ที่ปลูก ไดแก ผักกาด, ถัวลิสง, ผักคะนา, ผักกวางตุง, ฟกทอง เปนตน และยังมีผัก
สวนครัวตางๆ เชน ตระไคร, มะนาว, มะกรูด, พริก, กะเพรา เปนตน โดยจะปลูกรอบๆ แปลงผัก
นอกจากนี้ บริเวณแปลงเกษตรผสมผสานยังมีการปลูกไมผลตางๆ เชน ลิ้นจี่, ลําไย, ขนุน, ชมพู,
ฝรั่ง, เชอรี่, บวย, กลวย, มะละกอ เปนตน
นอกจาก แปลงผักและผลไมตางๆ แลว โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงยังไดเลี้ยงไกไขบน
บอปลาดุกขนาด 6x8x4 เมตร
โดยในปจจุบัน (พ.ศ.2544) มีไกไขจํานวน 92 ตัว ปลาดุก
ประมาณ 120 ตัว โดยโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงสามารถเก็บไขไกไดเฉลี่ยวันละ 90 ฟองใน
ฤดูรอนและหนาว และจะเก็บไขไกไดประมาณวันละ 70-75 ฟองในฤดูฝน เพราะเสียงฟารอง
และฝนตกมีอิทธิพลตอการออกไขของไก
โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงไดใชไขไกที่เก็บไดนี้
ประกอบอาหารใหเด็กๆ ในโรงเรียน และนําปลามาประกอบอาหารเปนบางครั้ง นอกจากนี้ โรง
เรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงยังไดขายไขไกที่เหลือจากการบริโภคใหชาวบานแมจันหลวงเพื่อนํามา
เปนเงินทุนหมุนเวียนไดอีกทางหนึ่งดวย โดยโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงจะขายไขไกในราคา
ฟองละ 2 บาท
สําหรับแหลงน้ําที่ใชในการทําเกษตรผสมผสานในบริเวณโรงเรียนพึ่งตนองแมจันหลวงนั้น
ไดมาจากเขื่อนดินเล็ก ซึ่งทางโรงเรียนเรียกวา “เช็กแดม” (check dam) ซึ่งเปนเขื่อนดินเล็กๆ ที่
ทางโรงเรียนไดสรางขึ้นเพื่อเก็บน้ําไวในในการเกษตร โดยทางโรงเรียนไดตอทอพีวีซีจากเขื่อนดิน
เล็กๆ เหลานี้ลงสูแปลงเกษตรผสมผสาน และในฤดูแลงจะใชน้ําจากบอน้ําที่ขุดไวในบริเวณโรง
เรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงเพื่อทําการเกษตรกรรม ซึ่งรายละเอียดจะอยูในหัวขอ 4.2.4 ระบบน้ํา
ในการทําเกษตรกรรมผสมผสานของโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง
กลาวโดยสรุป นอกจาก เด็กๆ ในโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงจะไดรับความรูจากหนังสือ
แบบเรียนแลว เด็กๆ ยังไดประสบการณในการทําเกษตรแบบผสมผสานดวยการลงมือปฏิบัติ
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จริงๆ จากแปลงเกษตรผสมผสานในโรงเรียนทุกวัน นับวา เปนการฝกฝนใหเด็กๆ เหลานี้ ไดรับ
ความรูในการทําเกษตรผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปพรอมๆ กัน
นอกจากนี้ การที่เด็กๆ เหลานี้มีโอกาสปลูกผักและเก็บผลผลิตจากแปลงเกษตรผสมผสาน
ที่ตนดูแลยังเปนการสรางความภูมิใจใหกับเด็กๆ และจะทําใหเด็กๆ เห็นประโยชนจากการทํา
เกษตรผสมผสาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เด็กๆ ไดเห็นตัวอยางวา การทําเกษตรผสมผสานสามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตมาเปนอาหารบริโภคไดทุกมื้อ ทุกวัน ตลอดทั้งป
จากการสัมภาษณเด็กนักเรียนจากหมูบานแมจันหลวงจํานวน 25 คน จากทั้งหมด 34 คน
ซึ่งคิดเปนรอยละ 73.5 พบวา เด็กๆ ทั้ง 25 คน เห็นผลประโยชนจากการทําเกษตรในเรื่องของการ
มีอาหารบริโภคอยางพอเพียงทั้งปเปนอันดับแรก รองลงไปคือ เด็กๆ มีความเห็นวา การทําเกษตร
ผสมผสานทําใหสภาพปาไมดีขึ้นและมีความสมบูรณของน้ําตามมา
นอกจากนี้ การการเขาไปสังเกตการณพบวา เด็กๆ สามารถปฏิบัติกิจกรรมในการทํา
เกษตรผสมผสานดวยความชํานาญ และสามารถดูแลแปลงเกษตรผสมผสานจนใหผลผลิตเพื่อ
เก็บเกี่ยวมาเปนอาหารเพื่อบริโภคไดทุกวัน ซึ่งแสดงใหเห็นวา เด็กๆ มีความเขาใจในหลักการ
ของการทําเกษตรผสมผสานและสามารถนําไปปฏิบัติไดเปนอยางดี
กลาวโดยสรุป กระบวนการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานที่โรงเรียนพึ่งตนเองแมจัน
หลวงไดเผยแพรไปสูเด็กๆ นั้นมีทั้งทางตรงและทางออม สําหรับทางตรงก็คือ โดยการใหความรู
ในการทําเกษตรผสมผสานและใหเด็กๆ ไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงๆ ในแปลงเกษตรผสมผสาน
สวนในทางออมก็คือ ทัศนะคติท่ดี ีตอการทําเกษตรผสมผสานที่เด็กๆ ไดรับจากการมีอาหารบริโภค
ตลอดทั้งป และสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น
จากการศึกษาพบวา เด็กๆ เหลานี้เมื่อสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาปที่ 4 จาก
โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงแลว มักจะไมมีโอกาสเขารับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ในแต
ละปจะมีเด็กจํานวน 3-4 คน เทานั้นที่มีโอกาสไดรับการศึกษาตอในระดับประถมศึกษาปที่ 5-6
และมัธยมศึกษา
เนื่องจากผูปกครองของเด็กๆ เหลานี้มีฐานะยากจน ดังนั้น เด็กๆ เหลานี้
หลังจากที่สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากโรงเรียนพึ่งเองแมจันหลวงแลวมักจะตอง
กลับไปอยูกับผูปกครอง และตองชวยเหลือผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรมตอไป
ดังนั้น เมื่อเด็กๆ จากหมูบานมีทัศนคติที่ดีตอการทําเกษตรผสมผสาน ประกอบกับมี
ประสบการณและความรูจากการลงมือปฏิบัติจริงๆ จากแปลงเกษตรผสมผสานในโรงเรียนจึงเปน
จุดเริ่มตนอันดีในการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานไปสูชาวบาน และโดยเฉพาะอยางยิ่งแนว
คิดในการพึ่งตนเองดานการผลิตอาหารเพื่อการบริโภคจากการทําเกษตรผสมผสานไปสูชาวบาน
แมจันหลวง
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4.2.3 การฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสานใหกับชาวบานแมจันหลวง
นอกจาก โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงจะถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานผานทางเด็ก
นักเรียนที่เขารับการศึกษาจากโรงเรียนโดยตรงแลว โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงยังเปนสถานที่
ใชสําหรับการฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสานใหกับชาวบานแมจันหลวง และชาวบานจากหมู
บานใกลเคียงที่มีความสนใจในการทําเกษตรผสมผสาน
โดยการฝกอบรมการทําเกษตรผสม
ผสานจะใชแปลงสาธิตการทําเกษตรผสมผสานในโรงเรียนเปนตัวอยาง ซึ่งแปลงสาธิตเกษตรผสม
ผสานนี้มีพื้นที่ประมาณ 20 ไร
นอกจากนี้
ชาวบานที่เขารับการอบรมยังไดทดลองปฏิบัติทําการเกษตรผสมผสานใน
แปลงเกษตรนั้นอีกดวย โดยจะมีอาจารยปูและเจาหนาที่อีกจํานวน 4 คน เปนผูนําและดูแลใน
การฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสานดวยตนเอง
การฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสานใหกับ
ชาวบานแมจันหลวงไดเริ่มดําเนินงานเมื่อป พ.ศ.2539
นอกจาก แปลงสาธิตการทําเกษตรผสมผสานในโรงเรียนแลว เพื่อใหงานเผยแพรแนวคิด
เกษตรผสมผสานเปนไปอยางครบวงจรและตอเนื่อง ดังนั้น โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงจึงได
ขอความรวมมือจากชาวบานแมจันหลวง
โดยขอใชพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนยสาธิตและฝกอบรม
เกษตรผสมผสาน (ศสก.) ซึ่งแบงเปน 2 แหง คือ
1.ศูนยสาธิตและฝกอบรมเกษตรผสมผสานแมจันหลวง ปจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด 65.5 ไร
แบงออกเปน 5 แปลง ดังนี้ แปลงที่ 1 มีพื้นที่ 4.2 ไร แปลงที่ 2 พื้นที่ 5 ไร แปลงที่ 3 พื้นที่ 18.1
ไร แปลงที่ 4 พื้นที่ 7.2 ไร และแปลงที่ 5 พื้นที่ 31 ไร (อยูในพื้นที่ของโรงเรียนพึ่งตนเองแมจัน
หลวง) ในดําเนินการสรางเมื่อป พ.ศ.2538 และเมื่อโครงการมีความพรอมและตองการขยาย
งานจึงไดสรางศูนยสาธิตแหงที่สอง (ศูนยสาธิตและฝกอบรมเกษตรผสมผสานฐานอินทรีย) ตาม
มาเมื่อตนป พ.ศ.2539
2.ศูนยสาธิตและฝกอบรมเกษตรผสมผสานฐานอินทรีย มีเนื้อที่ 56 ไร ตั้งอยูเหนือหมูบาน
แมจันหลวง ซึ่งเดิมเปนที่ตั้งฐานปฏิบัติการกองรอยอาสารักษาดินแดน (ฐานอินทรีย) จังหวัด
เชียงราย
การขยายพื้นที่ศูนยสาธิตและฝกอบรมเกษตรผสมผสานมาที่ฐานอินทรียนี้ เพื่อให
สามารถจัดทําศูนยสาธิตและฝกอบรมเกษตรผสมผสานที่ครบวงจรเต็มรูปแบบ และหลีกเลี่ยง
ปญหาการรบกวนจากสัตวเลี้ยงของชาวบานที่มักจะรบกวนพืชและสัตวเลี้ยงในศูนยสาธิตและฝก
อบรมเกษตรผสมผสานแมจันหลวง
รูปแบบการดําเนินงานที่สําคัญของศูนยสาธิตและฝกอบรมเกษตรผสมผสานทั้ง 2 แหง ได
แก การวางแผนจัดสรรการใชที่ดินเปนพื้นที่ปาอนุรักษ ปาใชสอย และพื้นที่แปลงสาธิต
การ
ศึกษาและวางระบบน้ําทั้งในระยะสั้น (เขื่อนดินขนาดเล็กหรือเช็กแดม) และระยะยาว (การขุดบอ
น้ําสําหรับใชในฤดูรอน) รวมทั้งการศึกษาและวางแผนดานการเพาะพันธุ ขยายพันธุ การปลูกพืช
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ไดแก ไมผล ไมยืนตน ไมปา ไมโตเร็ว พืชไร ผัก ธัญพืช ฯลฯ และที่ศูนย
สาธิตและฝกอบรมเกษตรผสมผสานยังมีการจัดสรางอาคารและโรงเรือนที่สําคัญ เชน โรงอบชื้น
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เรือนเพาะชํา โรงเรือนเลี้ยงสัตว ตลอดจนการปรับพื้นที่ลาดชันเปนขั้นบันได ซึ่งจะสงผลดีใน
การปลูกพืช และลดการชะลางพังทลายของหนาดิน
นอกจากนี้ ศูนยสาธิตและฝกอบรมเกษตรผสมผสานทั้ง 2 แหง ยังมีการจัดระบบดานสัตว
เลี้ยงตางๆ เชน ไกไข ไกเนื้อ สุกร แพะ และปลา เปนตน ผสมผสานเปนระบบอยางครบวงจร
เมื่อ พ.ศ. 2541 ศูนยสาธิตและฝกอบรมเกษตรผสมผสานแมจันหลวงมีแพะจํานวน 15 ตัว สุกร
พอแมพันธุจํานวน 10 ตัว, เปดจํานวน 12 ตัว, ไกไขจํานวน 114 ตัว, ไกเนื้อจํานวน 24 ตัว และ
ปลาดุกประมาณ 96 ตัว
อยางไรก็ตาม เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2544 พบวา มีไกไขจํานวน 92 ตัว, ปลาดุก
จํานวนประมาณ 120 ตัว, เปดจํานวน 17 ตัว และไกเนื้อจํานวน 29 ตัว สําหรับแพะนั้นทางโรง
เรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงไดขายไปเมื่อ พ.ศ.2543 เนื่องจาก แพะที่เลี้ยงไวมักจะเขาไปทําความ
เสียหายแกแปลงเกษตรผสมผสาน อีกทั้งเนื้อแพะและน้ํานมแพะไมเปนที่นิยมในการบริโภคของ
ชาวบาน สวนสุกรพอแมพันธุนั้น ทางโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงไดมอบใหความชาวบานแม
จันหลวง และหมูบานอื่นๆ ที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการ อพข. ไปหมดแลว
ศูนยสาธิตและฝกอบรมเกษตรผสมผสานทั้งสองแหลงมีความพยายามที่จะใหการใชพื้นที่
ในการทํากิจกรรมมีความเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด มีการหมุนเวียนระบบ และมีการ
เกื้อกูลกัน ระหวางพืชกับสัตว และสัตวกับสัตว ตัวอยางเชน การปลูกไมผลยืนตนหลายชนิดในพื้น
ที่เดียวกัน ในขณะที่ยังไมไดผลผลิต จะปลูกพืชผัก พืชไร พืชหมุนเวียนระยะสั้น เชน พืชตระกูลถั่ว
ซึ่งชวยบํารุงดิน สามารถเก็บผลผลิตไดในระยะสั้น เมื่อเก็บผลผลิตแลวสามารถใชสวนที่เหลือเปน
ปุยบํารุงดิน การปลูกพืชบังลม ผลผลิตพืชใชเปนอาหารเลี้ยงสัตว นํามูลสัตวมาใชทําปุยรวมกับ
เศษวัสดุในทองถิ่น การสรางโรงเรือนเลี้ยงสุกร เลี้ยงไกไขบนบอเลี้ยงปลา การเลี้ยงแพะใหกิน
หญาและวัชพืช และการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อใหไกกําจัดหนอน เปนตน
กลาวโดยสรุป ศูนยสาธิตและฝกอบรมเกษตรผสมผสานทั้ง 2 แหง มีความหลากหลาย
ของพันธุพืชและสัตวซึ่งเปนหลักการที่สําคัญสําหรับการทําเกษตรผสมผสาน เนื่องจาก ความ
หลากหลายของพันธุพืชและสัตวจะสามารถสรางความยั่งยืนใหแกระบบเกษตร รายได และชีวิต
ของเกษตรกรมากกวาระบบการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวเพียงชนิดเดียว
จากการศึกษาสามารถสรุปรายละเอียดของสิ่งปลูกสรางตางๆ ในศูนยสาธิตและฝกอบรม
เกษตรผสมผสานทั้ง 2 แหง ไดในตารางที่ 11 ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 11 แสดงสิ่งปลูกสรางใน ศสก. แมจันหลวง และ ศสก. ฐานอินทรียป พ.ศ.
2539

ประเภทอาคาร

1.โรงอบชื้น
2.เรือนเพาะชํา
3.โรงบมกลวย
4.โรงเรือนเลี้ยงสุกร
5.โรงบมกลวย
6.โรงเรือนเลี้ยงสุกร
ไก เปด
7.โรงเรือนเลี้ยงแพะ
8.บอปลา
9.บอพักน้ํา
10.ถังน้ํา
11.ยุงฉาง
12.หองเก็บวัสดุ

ขนาด (กวางxยาวxสูง/ลึก) เมตร / จํานวน
ศสก. แมจันหลวง
แปลง 1 แปลง 2 แปลง 3 แปลง 4 แปลง 4
6x8
8x10
2.5x3
2x5
3x5
6x8x4
1x2
-

ศสก. ฐาน
อินทรีย
8x10
14x28
4x20

6x8x4
1x2
1x1
4x6

-

-

8x15x2
-

3x3
4x6x2
4x6x2
4x6

13.อาคารเอนก
5x16
ประสงค
14.อาคารฝกอบรม
15.อาคารเรียน
10x15
16.ศาลาพัก/ทํางาน 2.5x3.5
17.ศาลาชมวิว
18.บานพัก
4 หลัง
19.หองน้ํา
1.5x1.5
20.เสาธง
1 เสา
21.ที่พักสงฆ
22.อางเก็บน้ํา
ที่มา : จากการเก็บขอมูลภาคสนาม

-

-

-

-

1 หลัง
-

-

1 หลัง
6x8
-

3 หลัง
-

3.5x3.5
3x3
1 แหง

1 หลัง
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หมายเหตุ
1.อาคารโรงอบชื้น แปลง 1 ศูนยฯ แมจันหลวง เปนโครงการไมไผ คลุมดวยพลาสติกหนา
และสแลน (ตาขายกรองแสง) อาคารโรงอบชื้นศูนยฯฐานอินทรีย เปนโครงเหล็ก คลุมดวยตา
ขายลวด และสแลน ปูพื้นดวยทรายหยาบ
2.เรือนเพาะชํา เปนโครงการไมไผ คลุมสแลน
3.อาคารเอนกประสงคเปนอาคารถาวร
4.อาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กและศาลาทํางาน เปนอาคารกึ่งถาวร พื้นปูนซีเมนต ฝา
ฝากไมไผ หลังคามุงหญาคา
5.บอพักน้ําที่ศูนยฯ ฐานอินทรีย กรุดวยพลาสติก

นอกจากนี้ ศูนยสาธิตและฝกอบรมเกษตรผสมผสานแมจันหลวง มีการจางแรงงานชาว
บานแมจันหลวงเพื่อดูแลแปลงสาธิตเกษตรผสมผสาน (อัตรา 80/บาท/คน/วัน) ซึ่งชาวบานที่ได
รับจางทํางานจะไดฝกฝนเรียนรู ดูแล และจัดการระบบเกษตรผมผสานทั้งหมด เมื่อเริ่มตนการ
ดําเนินงานมีคนงานประจําศูนยสาธิตและฝกอบรมเกษตรผสมผสานแมจันหลวงจํานวน 2 คน
และที่ศูนยสาธิตและฝกอบรมเกษตรผสมผสานฐานอินทรีย มีคนงานหมุนเวียนรายวันจํานวน 8
คน
สําหรับการฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสานใหกับชาวบานแมจันหลวงจะใชแปลงสาธิต
เกษตรผสมผสานในโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงและพื้นที่ของศูนยสาธิตและฝกอบรมเกษตร
ผสมผสานแมจันหลวงและฐานอินทรียเปนสถานที่ในการฝกอบรมเกษตรผสมผสาน โดยผูที่เขา
รับการฝกอบรมจะไดฟงการบรรยายในภาคทฤษฎีสําหรับการทําเกษตรผสมผสานในวัน 2 วันแรก
และฝกภาคปฏิบัติในแปลงสาธิตเกษตรผสมผสานในวันตอไป โดยเฉลี่ยแลวระยะเวลาในการฝก
อบรมแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 7-10 วัน
อยางไรก็ตาม การกําหนดเนื้อหาในการอบรมเกษตรผสมผสานจะขึ้นอยูกับความสนใจ
ของผูที่เขารับการฝกอบรม ตลอดจนเวลาที่ใชในการอบรม โดยที่อาจารยปูจะเปนคนกําหนด
เนื้อหาและกิจกรรมเองทั้งหมด
โดยที่อาจารยปูจะมีเจาหนาที่ประจําศูนยสาธิตและฝกอบรม
เกษตรผสมผสานจํานวน 4 คน เพื่อจะไดดูแลผูเขารับฝกฝนและอบรมการทําเกษตรผสมผสาน
อยางทั่วถึง
โดยปกติแลว สําหรับเนื้อหาในการฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสานทุกครั้งจะประกอบไป
ดวย หลักการของการทําเกษตรผสมผสาน ประโยชนที่จะไดรับจากการทําเกษตรผสมผสาน และ
การรูปแบบในการใชประโยชนจากพื้นที่ทําเกษตรผสมผสาน เปนตน นั่นคือ ควรจะใชพื้นที่ชนิด
ไหนควรปลูกพืชอะไรบาง พื้นที่ใดเหมาะสมกับกิจกรรมทางการเกษตรแบบใด ควรปลูกพืชแตละ
ชนิดในระยะหางกันเทาไร โดยยึดหลักการที่วา การปลูกพืชหลายชนิดรวมกัน เชน ไมผล พืชไร
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พืชหมุนเวียน การปลูกไมบังลม โดยที่กิจกรรมตางๆ ในพื้นที่เหลานั้นควรเปนในลักษณะพึ่งพา
และเกื้อหนุนกันและกัน
นอกจากนี้ การฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสานยังสนับสนุนใหชาวบานปรับพื้นที่สําหรับ
การทําเกษตรกรรมใหเปนระบบขั้นบันได ดังจะเห็นไดจากการฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสาน
ในโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงไดสอนวิธีปรับสภาพพื้นดินใหเปนแบบขั้นบันได และปลูกหญา
แฝกเพื่อลดการทังทลายของหนาดิน เพราะสภาพพื้นที่ในการทําการเกษตรกรรมของหมูบานแม
จันหลวงมีลักษณะลาดชัน และเปนที่ราบเชิงเขาเปนสวนใหญ ดังนั้น การทําการเกษตรผสม
ผสานจึงตองปรับสภาพพื้นดินใหเปนแบบขั้นบันได และเนื่องจากสภาพพื้นดินที่ขาดความอุดม
สมบูรณกอนการเขามาของโครงการ อพข. ทําใหการฝกอบรมเกษตรผสมผสานสนับสนุนใหชาว
บานปรับปรุงดินโดยใชปุยคอกเพื่อใหดินมีความอุดมสมบูรณเพื่อใหเหมาะสมกับการทําการ
เกษตรจึงมีความจําเปนเปนอยางยิ่ง ทางโรงเรียนไดความสนับสนุนชาวบานแมจันหลวงที่เขารับ
การฝกอบรมเกษตรผสมผสานโดยการปรับปรุงไรของชาวบานเปนแบบขั้นบันได ครอบครัวละ 2 ไร
ในปจจุบัน (พ.ศ.2544) มีพื้นที่ขั้นบันไดในไรของชาวบานแมจันหลวงรวมทั้งสิ้นจํานวน 50 ไร
นอกจากนี้ การฝกอบรมเกษตรผสมผสานใหกับชาวบานยังไดสอนเทคนิคในการขยาย
พันธุพืชโดยใชวิธีการสมัยใหม เพราะจะเปนอีกทางเลือกที่จะทําใหชาวบานสามารถเก็บเกี่ยวผล
ผลิตทางการเกษตรไดเพิ่มขึ้น เชน การตอนกิ่ง การทาบกิ่ง โดยใชตนตอเปนพันธุพื้นเมืองแตกิ่ง
ใหมเปนพันธุที่ใหผลผลิตสูง และการเพาะเมล็ดโดยใชโรงบม เปนตน
ในการฝกอบรมเกษตรผสมผสานในแตละครั้งนั้น ทางโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงไดให
พันธุกลาไมผล และพืชชนิดตางๆ แกชาวบานที่เขารวมการฝกอบรมดวย ซึ่งสามารถแสดงราย
ละเอียดไดจากตารางที่ 12 ที่แสดงจํานวนพันธุไมชนิดตางๆ ที่โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงได
มอบใหกับชาวบานแมจันหลวงในป พ.ศ.2539 ซึ่งเปนปที่เริ่มตนการฝกอบรมเกษตรผสมผสาน
และมีชาวบานแมจันหลวงเขารวมการฝกอบรมทั้งสิ้นจํานวน 10 ครัวเรือน (ชาวบานแมจันหลวง
สงตัวแทนเขารวมการอบรมครอบครัวละ 1 คน)
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ตารางที่ 12 แสดงจํานวนพืชชนิดตางๆ ที่ใหกับชาวบานแมจันหลวงที่เขารับการฝกอบ
รมเกษตรผสมผสานเมื่อป พ.ศ.2539
หนวย : ตน
ชนิดพืช
ทอ
ลิ้นจี่
มะไฟหวาน
กระทอนปุยฝาย
ขนุน
กลวยน้ําวา
เชอรี่
กาแฟ
บวย
ฝรั่ง
ถั่วแดง (ถัง)
ที่มา : จากการเก็บขอมูลภาคสนาม

คนละ

รวม

25
15
10
6
15
20
20
25
25
10
4

250
150
100
60
150
200
200
250
250
100
40

อยางไรก็ตาม วัตถุประสงคที่สําคัญในการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานไปสูชาวบาน
แมจันหลวงไมใชแคตองการสอนเทคนิคในการทําเกษตรผสมผสานใหกับชาวบานเทานั้น แตยัง
ตองการชี้ใหชาวบานแมจันหลวงเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากการทําเกษตรผสมผสานทั้งทาง
ตรง เชน ชาวบานสามารถพึ่งตนเองไดจากการทําเกษตรผสมผสานเพราะสามารถเก็บเกี่ยวผล
ผลิตเพื่อการบริโภคไตลอดทั้งป เปนตน
และประโยชนทางออมจากการทําเกษตรผสมผสาน
เชน สภาพแวดลอมรอบๆ หมูบานที่ดีขึ้น , การไมมีปญหาขาดแคลนน้ําในการอุปโภคและบริโภค
เปนตน
โดยทางโครงการ อพข. ไดแทรกการบรรยายภาคทฤษฎีในการฝกอบรมเกษตรผสม
ผสาน กอนที่จะใหชาวบานแมจันหลวงไดลงมือปฏิบัติในแปลงสาธิตตอไป
นอกจากนี้ ทางโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงยังไดปลูกฝงทัศนคติเรื่องพึ่งพาตนเองจาก
การทําเกษตรผสมผสานไปสูนักเรียนในโรงเรียนโดยผานทางกิจกรรมที่แปลงเกษตรเปนประจําทุก
วัน ซึ่งสงผลใหเด็กๆ มีทัศนคติที่ดีตอการทําเกษตรผสมผสาน และเด็กๆ ยังเห็นตัวอยางโดยตรง
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ของผลประโยชนจากการทําเกษตรผสมผสานจากแปลงเกษตรผสมผสานอีกดวย เชน การมี
อาหารสําหรับการบริโภค เปนตน
กลาวโดยสรุป โครงการ อพข. พยายามที่จะถายทอดทั้งความรูในการทําเกษตรผสมผสาน
และแนวคิดในการพึ่งตนเองไปสูชาวบานแมจันหลวง โดยมีโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงเปนตัว
กลางในการถายทอดแนวคิดและวิธีการทําเกษตรผสมผสานไปสูเด็กๆ โดยผานทางกิจกรรมใน
แปลงเกษตรผสมผสานในโรงเรียน และมีการจัดฝกอบรมเกษตรผสมผสานเพื่อถายทอดแนวคิด
และวิธีการทําเกษตรผสมผสานใหแกชาวบาน โดยใชแปลงสาธิตในโรงเรียนและศูนยสาธิตและฝก
อบรมเกษตรผสมผสาน ตามลําดับ
นอกจากการฝกอบรมเกษตรผสมผสานใหกับชาวบานแมจันหลวงแลว เจาที่ประจําศูนย
สาธิตและฝกอบรมเกษตรผสมผสานจํานวน 4 คน ยังไดทําการเยี่ยมเยียนพื้นที่ไรนาของชาวบาน
แมจันหลวงทุกป อีกทั้งยังมีการประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนและใหคําแนะนําอยางใกลชิดแกชาว
บาน โดยมีจุดประสงคเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองและทัศนคติที่ดีตอการทําเกษตรผสมผสาน
ใหกับชาวบานแมจันหลวง
หลังจากมีการเผยแพรความรูความเขาใจแกชาวบานโดยรวมผานไป 2 ป (พ.ศ. 2541) มี
ชาวบานแมจันหลวงกลุมหนึ่งจํานวน 15 คน ที่แสดงความจํานงที่จะทําเกษตรผสมผสานอยางจริง
จังในพื้นที่เกษตกรรมในไรของตน ดังนั้น โรงเรียนพึ่งเองแมจันหลวงจึงไดกําหนดกลุมเปาหมาย
ที่จะดําเนินการสงเสริมการทําเกษตรผสมผสานที่ชัดเจนมากขึ้นในรูปแบบกลุมเกษตรกรเพื่อให
สามารถทํางานสงเสริมการทําเกษตรผสมผสานใหไดผลชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยคุณสมบัติของผูเขา
รวมกลุมเกษตรกรมีดังนี้คือ เปนชาวบานแมจันหลวงที่ไมทําการเกษตรที่ขัดตอแนวทางการเกษตร
ผสมผสานเพื่อการอนุรักษ เชน การปลูกพืชเศรษฐกิจระยะสั้นที่ใชสารเคมีอันสงผลตอสภาพแวด
ลอม และจะตองเขารวมกิจกรรมการฝกอบรมตามที่โครงการกําหนดไว
สมาชิกกลุมเกษตรกรในหมูบานจะผานการฝกอบรมระบบเกษตรผสมผสานเพื่อการ
อนุรักษจากศูนยสาธิตและฝกอบรมเกษตรผสมผสานทั้งสองแหง
และแบงกลุมยอยประมาณ
กลุมละ 5 คน กําหนดพื้นที่ที่จะปรับเปนขั้นบันไดและวางแผนรวมกันในการชวยเหลือหมุนเวียน
แรงงานกันในกลุม
โดยเจาหนาที่เปนผูใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการและรวมลงมือปฏิบัติ
ภายในกลุมเกษตรกรของแตละหมูบานอาจมีการกําหนดใหมีหัวหนากลุม หรือกําหนดระเบียบขอ
บังคับเฉพาะขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อติดตามดูแลพื้นที่ พืช และสัตวที่ไดรับการสงเสริม ตลอด
จนการใหการชวยเหลือภายในกลุม
นอกจากนี้ โครงการ อพข. ยังจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนพันธุพืชและสัตว ขึ้นเมื่อป
พ.ศ.2540 เปนรูปแบบที่โครงการนํามาใชในการสงเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรผสมผสาน
เพื่อการอนุรักษในพื้นที่ของชาวบาน เพื่อใหมีจํานวนพันธุพืชและสัตวเพียงพอตอความตองการ
ของชาวบาน นั่นคือ โครงการ อพข. จะซื้อพันธุสัตวตางๆ มาเปนพอแมพันธุ เชน วัว, สุกร, แพะ
เปนตน ดังรายละเอียดในตารางที่ 13 จากนั้นทางโครงการ อพข. จะนําสัตวเหลานี้ไปใหชาวบาน
แมจันหลวงดูแล เลี้ยงดูเพื่อขยายพันธุและแจกจายกันเองในหมูบาน
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ตารางที่ 13 แสดงชนิดและจํานวนพันธุสัตวที่โครงการ อพข. สนับสนุนใหชาวบานแมจัน
หลวงเลี้ยงเมื่อป พ.ศ.2540
หนวย : ตัว
โคพันธุเพศ มาเพศผู
สุกรพันธุ
ลูกสุกร
เมีย
พอพันธุ
แมพันธุ
เพศผู
เพศเมีย
1
1
2
2
1
1
ที่มา : จากการเก็บขอมูลภาคสนาม

อยางไรก็ตาม เนื่องจากอาจารยปูตองยายเปนประจําการที่อําเภอเชียงดาว จากที่กลาวไว
ขางตน ทําใหงานดานการฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสานตองหยุดชะงักไปเมื่อป พ.ศ.2543
นั่นคือ การฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสานใหกับชาวบานแมจันหลวงไดดําเนินงานแคในชวงป
พ.ศ. 2539-2542 เทานั้น รวมแลวมีชาวบานแมจันหลวงเขารวมการฝกอบรมการทําเกษตรผสม
ผสานทั้งสิ้น 25 ครัวเรือน
นอกจากนี้ ในปจจุบนั (พ.ศ.2544) ชาวบานแมจันหลวงที่ทําหนาที่เปนลูกจางชั่วคราวที่
ศูนยสาธิตและฝกอบรมเกษตรผสมผสานฐานอินทรียจํานวน 8 คน ยังไดเลิกปฏิบัติงานไปแลว
เนื่องจาก การหยุดชะงักไปของการฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสานใหแกชาวบานแมจันหลวง
อยางไรก็ตาม คนงานประจําที่ศูนยสาธิตและฝกอบรมเกษตรผสมผสานแมจันหลวงจํานวน 2 คน
ยังคงทํางานปกติจนถึงปจจุบัน

4.2.4 แหลงน้ําในการทําเกษตรผสมผสานของโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง
จากที่กลาวมาขางตนวา พื้นที่บริเวณหมูบานแมจันหลวงกอนเขามาของโครงการ อพข. มี
แตความแหงแลง และมีลักษณะภูมิประเทศเปนเทือกเขาหัวโลน อีกทั้งยังมีการขาดแคลนแหลง
น้ําสําหรับการทําเกษตรกรรม
ดังนั้น โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงจึงไดเรงดําเนินงานในการ
พื้นฟูความอุดมสมบูรณของดินและสรางแหลงน้ําเพื่อทําการเกษตรเปนความจําเปนอันดับแรก
โดยอาจารยปูไดเริ่มจากการสรางขั้นบันไดเพื่อชะลอและหยุดยั้งการพังทลายของหนาดิน
จากนั้นก็ใชหญาคาที่ถางในพื้นที่นั้นมาใชคลุมดินขั้นบันไดใหเนาเปอยกลายเปนปุย ตอจากนั้น
จึงปลูกหญาแฝกกันเอาไวทุกขั้นบันไดเพื่อไมใหหนาดินพังทลาย
เพราะหญาแฝกสามารถยึด
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หนาดินไดอยางดี
จากนั้นอาจารยปูก็ปลูกถั่วลิสงเพื่อบํารุงดิน และไดปลูกกลวยเปนลําดับ
ตอมา เนื่องจาก กลวยเปนไมโตเร็ว เปนรมเงาแกพืชอื่นๆ และยังสามารถใชประโยชนจาก
กลวยไดทุกสวน อีกทั้งกลวยยังเปนพืชอุมน้ํา ทําใหดินมีความชุมชื้น
จากนั้นจึงปลูกพืชตางๆ เชน ไมผล พืชลมลุก ผักตางๆ ตามลงไป เมื่อปลูกพืชไดไมนาน
น้ําก็เริ่มตามมา ซึ่งกระบวนการดังกลาวขางตนกินเวลาประมาณ 1-2 ป
หลังจากปลูกพืชชนิดตางๆและดินมีความอุดมสมบูรณพอสมควรแลว อาจารยปูจะสราง
เช็กแดม (check dam) ซึ่งเปนเขื่อนขนาดเล็กที่สรางกั้นรองเขา หุบเขาเล็กๆ เพื่อเก็บกักน้ํา และ
กักตะกอนตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อยางไรก็ตาม มีความแตก
ตางระหวางเช็กแดมตามแนวพระราชดําริของในหลวงกับเช็กแดมของอาจารยปูดังนี้คือ เช็กแดม
ตามแนวพระราชดําริของในหลวงทําดวยคอนกรีต แตเช็กแดมของอาจารยปูสรางจากวัสดุงายๆ
คือ กระสอบดินและหินซึ่งดัดแปลงมาอีกตอหนึ่งเพื่อใหงาย ใชงบประมาณนอย และมีความ
เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของหมูบานแมจันหลวงที่สวนใหญเปนที่ราบเชิงเขา
โดยวิธีการสําหรับสรางเขื่อนดิน หรือเช็กแดมมีดังนี้ เมื่อขุดพบตาน้ําที่หุบเขารองเขาไหน
อาจารยปูก็จะขุดดินต่ํากวาตาน้ําโดยขุดใหมีความลึกประมาณเทาเขา เสร็จแลวก็เอากระสอบ
ดินกระสอบหินอัดลงไปใหแนนจนสูงขึ้นมาพอจะกั้นรองน้ํานั้นไวได จากนั้นก็ขุดดินที่หนาเขื่อน
ออกและทิ้งไวประมาณ 4-5 วัน จากตาน้ําที่เคยมีน้ําซึมลึกลงไปขางใตดิน น้ําก็จะเออทนขึ้น
มา และถาเปนเช็กแดมของในหลวง จะทําเอียงนิดหนอยเพื่อดักตะกอนใหจมลงกนเขื่อน และ
เพื่อใหน้ําลนออกไปเลย แตของอาจารยปูทําแนวตรงเพื่อขังน้ําเอาไวแลวทําสปริงเวย ใหน้ําซึม
ออกมาทางดานขางเพื่อใหเลี้ยงปาสองขางดวย และถาจะเอาน้ําไปใชก็ฝงทอติดวาลวมาใชได
เลย
ปจจุบัน (พ.ศ.2544) บริเวณโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงมีเช็กแดมจํานวน 14 แหง
โดยมีเช็กแดมหลักๆ อยูจํานวน 3-4 แหง ที่ชาวบานแมจันหลวงไดอาศัยเปนแหลงน้ําในการทํา
เกษตรกรรมและการบริโภค
โดยการตอทอสงน้ําจากเช็กแดมลงไปสูหมูบานแมจันหลวงในรูป
แบบของประปาภูเขา
กลาวโดยสรุป โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงไดนํารูปแบบทําเกษตรผสมผสานและแนว
คิดในการสรางบอกักเก็บน้ําเพื่อใชในการเกษตรจากเกษตรทฤษฎีใหมของในหลวงมาประยุกตใช
ดวยกันเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ นั่นคือ การสรางเช็กแดมเพื่อเปนแหลงกักเก็บน้ําใน
การทําเกษตรผสมผสาน อยางไรก็ตาม จุดประสงคหลักของของเกษตรทฤษฎีใหมในการสราง
เศรษฐกิจพอเพียงใหกับชาวบานแมจันหลวงเพื่อใหชาวบานสามารถพึ่งตนเองไดก็ยังเปนจุด
ประสงคหลักของโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงในการเผยแพรแนวคิดเกษตรผสมผสานใหกับชาว
บานแมจันหลวง
อยางไรก็ตาม หลังจากการสรางเช็กแดมแลว อาจารยปูมีความเห็นวา ระบบเช็กแดมอาจ
ไมเพียงพอตอการทําเกษตรกรรมในฤดูรอนที่ฝนอาจทิ้งชวง
ทายที่สุดอาจารยปูจงึ ไดเสนอให
สรางระบบน้ําในแปลงสาธิตการเกษตรผสมผสานเปนพิเศษอีกทางหนึ่ง
เพราะน้ําเปนปจจัยที่
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สําคัญมากอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลกระทบตอความสําเร็จและลมเหลวของการทําเกษตรผสมผสาน
โดยเฉพาะในชวงแรกที่ระบบสังคมพืชยังไมสมบูรณเต็มที่
แหลงน้ําที่โรงเรียนพึ่งตนเองแมจัน
หลวงไดดําเนินการอาจจําแนกไดดังนี้
1.อางเก็บน้ําขนาดเล็กเพื่อการเกษตร
ที่ศูนยสาธิตและอบรมเกษตรผสมผสานแมจัน
หลวงซึ่งมีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม โดยมีลักษณะเปนอางดินอัดแนนเรียบ สันอางกวาง 6
เมตร บริเวณที่ลึกที่สุด 10 เมตร ความจุประมาณ 10,000 ลูกบาศกเมตร รับน้ําจากตนน้ําแมจัน
บริเวณอางน้ํามีการปลูกหญาแฝก กลวย และตนบานานากลาส มีการขุดทางสงน้ําไปสูพื้นที่ทํา
การเกษตรของชาวบาน
2.บอพักน้ํา ถังเก็บน้ํา เปนระบบการเก็บน้ําขนาดเล็กเพื่อใชสําหรับแปลงเกษตรขั้นบันได
เรือนเพาะชํา โรงเรือนเลี้ยงสัตว
ในระยะแรกจะมีการใชน้ําจากทอสงน้ําในระบบพนกระจาย
สําหรับพืชที่ยังเล็กอยู ปจจุบันมีการสรางบอพักน้ํารวม 3 แหง ขนาด 6x8x4 เมตร จํานวน 1 แหง
และ ขนาด 8x8x4 เมตร จํานวน 2 แหง ถังเก็บน้ํารวม 3 ถัง ขนาด กวาง 1 เมตร สูง 1 เมตร
3.บอปลา เปนแหลงน้ําสํารองในระบบเกษตรผสมผสาน นอกเหนือจากเปนการสราง
ความหลากหลายของชนิดสัตว ใหเกิดการหมุนเวียนระบบทรัพยากรอยางครบวงจร ขนาดนี้มี
บอปลารวม 2 แหง ขนาด 4x6x2 เมตร และ 6x8x4 เมตร
สรุปวิธีการในการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานจากโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงไป
สูชาวบานแมจันหลวงมีดังนี้
1.การใชโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงเปนสื่อกลางในการถายทอดแนวคิดผานทางเด็กนัก
เรียนที่เขารับการศึกษาจากโรงเรียน โดยผานการทํากิจกรรมตางๆ ในแปลงเกษตรผสมผสานที่
โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง โดยที่เด็กนักเรียนไดมีโอกาสฝกฝนและลงมือปฏิบัติในแปลงเกษตร
ผสมผสานดวยตนเองทุกวัน ดังนั้น เด็กนักเรียนจึงไดเห็นตัวอยางและฝกปฏิบัติการทําเกษตร
ผสมผสานไปพรอมๆ กัน
2.แปลงสาธิตเกษตรผสมผสานในโรงเรียนยังเปนตัวอยางที่แสดงความสําเร็จของเกษตร
ผสมผสานใหชาวบานแมจันหลวงไดเห็นจริง และเกิดความเชื่อถือในการทําเกษตรผสมผสานในไร
นาของชาวบาน
3.การใชพื้นที่ของโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงสรางศูนยสาธิตและฝกอบรมเกษตรผสม
ผสาน โดยการสรางโรงเพาะเลี้ยงตนกลา เพื่อแจกจายใหชาวบานแมจันหลวงไดนําไปปลูกใน
ไรนาของตน ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดไดในตารางที่ 14
4.การฝกอบรมวิธีการทําเกษตรผสมผสานโดยตรง โดยใชพื้นที่ในโรงเรียนพึ่งตนเองแม
จันหลวง, แปลงสาธิตการเกษตรในโรงเรียน และศูนยสาธิตและฝกอบรมเกษตรผสมผสานแมจัน
หลวง ตลอดจนการจัดตั้งกลุมเกษตรกรในหมูบานแมจันหลวงและการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน
พันธุพืชและสัตวขึ้นในหมูบานแมจันหลวง
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ตารางที่ 14
พ.ศ.2539
ชนิดพืช

จํานวนพืชที่ปลูกในศูนยสาธิตและฝกอบรมเกษตรผสมผสานเมื่อป

ศสก. แมจันหลวง
แปลง 1 แปลง 2 แปลง 3 แปลง 4 แปลง 5

หนวย : ตน
ศสก. ฐาน
รวม
อินทรีย

ไมผล (ตน/กอ)
กลวยน้ําวา
กลวยน้ําวาเตี้ย
กลวยหอม
กลวยหอมเตี้ย
ทอ
บวย
ลิ้นจี่
มะเกี๋ยงแขก
มะคาเดเมีย
ขนุน
มะขาม
มะละกอ
ฝรั่งคั้นน้ํา
ฝรั่งสาลี่
ทับทิม
ตะขม
ชมภู
มะพราวน้ําหอม
สมโอ
สละ
มะมวงแกว
มะนาว
มะกรูด
สม
พลับ

285
23
143
5
3
4
6
3
213
-

430
155
12
66
17
41
1
150
4
250
2
1
1
1
6
-

410
14
14
82
7
176
7
104
22
3
2
-

490
225
86
38
103
-

1,125
3
32
14
58
6
2
-

980
680
480
116
50
673
62
554
191
12
225
8
400
50

3,720
14
14
488
842
813
151
130
985
66
917
26
441
14
3
1
1
1
2
6
225
14
2
400
50
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ตารางที่ 14 (ตอ)
ชนิดพืช

ศสก. แมจันหลวง
แปลง 1 แปลง 2 แปลง 3 แปลง 4 แปลง 5

หนวย : ตน
ศสก. ฐาน
รวม
อินทรีย

พืชเศรษฐกิจ
ชา
กาแฟ
พืชสวนครัว

72
216

-

13

-

-

1,403
150

1,475
379

พริกขี้หนูสวน
ชะอม
พริกหวาน
เชอรรี่

156

46
27
-

26
-

201

20
-

387

46
46
27
744

ที่มา : จากการเก็บขอมูลภาคสนาม
หมายเหตุ : ผักอื่นๆ ไดแก ผักกาดเขียว ผักกาดขาว ผักกวางตุง ผักบุง ผักคะนา ถั่วลันเตา ถั่ว
ฝกยาว มะเขือยาว มะเขือเปาะ มะเขือเครือ มะเขือเทศ ตําลึง ฟกทอง ฟกเขียว มะกรูด มะนาว
ตระไคร โหรพา กระเพรา กระเทียม เปนตน

4.3 ผูรับการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสาน
4.3.1 การมีสวนรวมของชาวบานแมจันหลวง
ถึงแมวา แนวคิดในการจัดตั้งโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงจะไมไดเริ่มตนมาจากชาวบาน
แมจันหลวง
อยางไรก็ตาม เมื่อโครงการ อพข. จะทําการสรางโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง
ทางโครงการ อพข. ก็ไดขอความรวมมือจากชาวบานแมจันหลวง ซึ่งชาวบานแมจันหลวงก็ใหการ
สนับสนุนในการสรางโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงเปนอยางดี โดยทางโครงการ อพข. ไดขอ
ความชวยเหลือผานไปทางพอหลวง (ผูใหญบาน) ของหมูบานแมจันหลวงโดยตรง และพอ
หลวงก็ไดประสานงานไปสูชาวบานแมจนั หลวงอีกตอหนึ่ง
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นอกจากนี้ ชาวบานแมจันหลวงไดยกพื้นที่บริเวณที่ตั้งโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง
และศูนยสาธิตและฝกอบรมเกษตรผสมผสานแมจันหลวง (มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 95 ไร) ใหกับ
โครงการ อพข. เพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ ตั้งแตป พ.ศ.2536 (โดยเริ่มจากการสรางศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กแมจันหลวงกอน) จนถึงปจจุบัน อีกทั้งชาวบานแมจันหลวงยังไดสละเวลาและกําลังกายใน
การสรางโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงแหงนี้ขึ้นดวย
อยางไรก็ตาม
เรื่องการดูแลการใชจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้น
เจาหนาที่ของโครงการ อพข. (เจาหนาที่ฝายสํานักงาน ธุรการ-บัญชี จํานวน 1 คน) จะเปนผูดูแล
และรับผิดชอบทั้งหมด แตจะมีรายงานรายละเอียดรายรับและรายจายตางๆ ตอที่ประชุมตอนสิ้น
ปงบประมาณในเดือนตุลาคมของทุกป
นอกจากนี้ ความรวมมือของชาวบานในชุมชน นับเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการทํากิจ
กรรมของโรงเรียนเปนอยางยิ่งคือ ชวยทําใหเกิดความเขาใจและความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียน
และชาวบานซึ่งสงผลโดยตรงตอเด็กรุนใหมในหมูบานเอง
สรุปความรวมมือของชาวบานแมจันหลวงที่มีตอโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงมีดังนี้
1.ชาวบานแมจันหลวงเขารวมการสรางอาคารเรียน หองครัว หองสุขา รั้ว สนามเด็กเลน
และสนับสนุนวัสดุในทองถิ่น เชน ไมไผ หญาคา เปนตน
นอกจากนี้ ชาวบานยังไดสละพื้นที่ในการสรางโรงเรียน แปลงเกษตรผสมผสาน ตลอด
จนพื้นที่ในการสรางศูนยสาธิตและฝกอบรมเกษตรผสมผสานแมจันหลวงอีกดวย รวมพื้นที่ทั้งสิ้น
ประมาณ 95 ไร
2.ใหการสนับสนุนสงเสริมเด็กมาโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ บางคนมีการติดตามการเรียนรู
และพัฒนาการของเด็ก
โดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเปนประโยชนตอการจัดกิจ
กรรมกับครูที่โรงเรียน ถึงแมวาเด็กผูหญิงในหมูบานจะเขารับการศึกษาที่โรงเรียนนอยกวาผูชาย
ก็ตาม
จํานวนเด็กๆ ในหมูบานแมจันหลวงที่ไดรับการศึกษาจากโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงตั้ง
แตป พ.ศ.2539 – พ.ศ.2544 มีจํานวนประมาณ 50-60 คน (รวมทั้งเด็กๆ ที่จบการศึกษาไปแลว
และที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง)
3.เขารวมกิจกรรมการทําแปลงเกษตรผสมผสาน ชวยปลูกตนไมชนิดตางๆ ในบริเวณโรง
เรียน เชน ไมผลโตเร็ว ผักสวนครัว เปนตน และทําปุยหมักโดยใชวัสดุเหลือใชจากในหมูบาน
นอกจากนี้ ชาวบานแมจันหลวงยังเขารวมการฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสานที่ทางโรงเรียนพึ่ง
ตนเองแมจันหลวงไดจัดขึ้นในชวงป พ.ศ.2539-2542 เปนจํานวนทั้งสิ้น 25 ครัวเรือน
4.ชวยทําอาหารกลางวันสําหรับเด็ก และสนับสนุนพืชผักสําหรับทําอาหารกลางวัน บาง
ครั้งชาวบานจะนําพืชผักที่เก็บจากไรของตนมาใหโรงเรียน ถาตนเองเก็บเกี่ยวผลผลิตไดมากเกิน
กวาการบริโภค นับเปนวาการสนับสนุนการทํากิจกรรมของโรงเรียนอยางดี
5.ทําหนาที่เปนวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน
โดย
ผูที่ทําหนาที่นี้โดยมากจะเปนพอหลวง (ผูใหญบาน) หรือคณะกรรมการประจําหมูบา นหมุนเวียน
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กันไปตามความเหมาะสม โดยที่พอหลวงและคณะกรรมการประจําหมูบานจะมีสวนรวมใน
การประชุมที่สําคัญๆ ทุกครั้ง และมีสิทธิ์ในการออกความคิดเห็นในที่ประชุมดวย
6.ชาวบานแมจันหลวงทําหนาที่เปนลูกจางประจําในสวนของศูนยสาธิตและฝกอบรม
เกษตรผสมผสานแมจันหลวงจํานวน 2 คน และลูกจางชั่วคราวหมุนเวียนจํานวน 8 คน โดยไดคา
จางตอบแทนวันละ 80 บาท
กลาวโดยสรุป ชาวบานแมจันหลวงไดใหความรวมมือกับโรงเรียนทั้งในเรื่องกําลังแรงงาน
ของตน และวัสดุ อุปกรณตางๆ ในหมูบานเทาที่ชาวบานจะชวยได นอกจากนี้ ชาวบานยังได
เขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนไดจัดขึ้นและเปดโอกาสใหชาวบานเขารวมตามสมควร เชน การเขารวม
การฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสาน หรือ การเขารวมการประชุมกับทางโรงเรียนของพอหลวง
เปนตน ซึ่งความรวมมือตางๆ เหลานี้นับเปนปจจัยที่สําคัญตอการถายแนวคิดในการทําเกษตร
ผสมผสานไปสูชาวบาน
สาเหตุที่ชาวบานเขาไปมีสวนรวมเพราะเห็นประโยชนที่จะไดรับจากการสรางโรงเรียนพึ่ง
ตนเองแมจนั หลวงขึ้นในหมูบาน เพราะเด็กๆ ในหมูบานจะไดรับการศึกษาเหมือนกับเด็กอื่นๆ ที่
เรียนหนังสือในตัวเมือง อีกทั้งชาวบานเห็นวาโรงเรียนไดนําความเจริญและการพัฒนามาสูหมู
บานเปนอยางมาก เชน กระแสไฟฟา, อาคารตางๆ เปนตน
นอกจากนี้ โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงยังทําหนาที่ในการดูแลเด็กๆ ในเวลาที่ผูปก
ครองตองออกไปทําไร ทําใหชาวบานแมจันหลวงสนับสนุนโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง เด็กๆ
ที่เขารับการศึกษาในโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงมีทัศนคติที่ดีตอโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง
และครูที่โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงเปนอยางมาก เนื่องจาก เด็กๆ จากหมูบานไดมีโอกาส
เรียนหนังสือและรวมกิจกรรมกับเพื่อนๆ ที่โรงเรียน
และยังมีอาหารกลางวันใหรับประทานทุก
วันที่ไปโรงเรียนอีกดวย
กลาวโดยสรุป โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงไดเปดโอกาสใหชาวบานแมจันหลวงเขาไปมี
สวนรวมในการดําเนินงาน เชน การใชพื้นที่ของหมูบานแมจันหลวงในการสรางโรงเรียน และการ
ใชทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อสรางอาคารตางๆ
ตลอดจนการชวยเหลือในรูปของแรงงานในการ
สรางโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงและอาคารตางๆ เปนตน
อยางไรก็ตาม การเขาไปมีสวนรวมของชาวบานแมจันหลวงเปนไปในรูปแบบของการมี
สวนรวมดําเนินงานตามแผน นั่นคือ การสละแรงงานและทรัพยากรตางๆ ในหมูบาน เพื่อการ
ดําเนินกิจกรรมของโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง แตชาวบานแมจันหลวงไมไดเขาไปมีสวนรวม
ในการศึกษาและวิเคราะหปญหาในหมูบานของตน การดําเนินงานของโรงเรียนพึ่งตนเองแมจัน
หลวงจึงไปในลักษณะที่คลายกับเปนคนนอกที่เขามาชี้ปญหา และวิธีการแกไขใหกับชาวบานแม
จันหลวง
เนื่องจากทัศนคติของอาจารยปูซึ่งเปนผูนําในการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานและ
ครูจากโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงที่มีตอชาวบานแมจันหลวงนั้น เปนแบบทัศนคติที่เห็นวาชาว
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บานเดือดรอนมีปญหาความยากจนและปญหาสิ่งแวดลอมจากการทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว
ดังนั้น ทางโครงการ อพข. จึงมีความจําเปนที่จะตองนําทรัพยากรตางๆ เชน เงินทุน, วิธีการทํางาน
, ความรู, วิธีการจัดการองคกร แมแตคุณคาหรือจิตสํานึกในการพัฒนาเขาไปใหชาวบานแมจัน
หลวงแบบสําเร็จรูป นั่นคือ ชาวบานมีหนาที่แตเพียงเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่ทางโครงการ อพข. ได
จัดขึ้นมาเทานั้น
กลาวโดยสรุป ทัศนคติที่เจาหนาของโครงการ อพข. (อาจารยปู และครูที่โรงเรียนพึ่งตน
เองแมจันหลวง) จึงมีมองชาวบานวาเปนผูรับการพัฒนา และเจาหนาที่เปนบุคคลากรจากองคกร
พัฒนาเอกชนที่จะเขามาชวยเหลือและทําใหหมูบานมีความเจริญ
โดยใชรูปแบบกิจกรรมที่ได
กําหนดตางๆ เพื่อใหชาวบานไดเขารวมมาอยูกอนแลว ซึ่งเปนหลักการของการพัฒนาจากบนสู
ลาง (Top-Down Approach) ซึ่งทําใหชาวบานแมจันหลวงไมไดเขาไปมีสวนรวมในการวิเคราะห
สาเหตุของปญหาที่กําลังเผชิญ ตลอดจนชาวบานไดเขาไปมีสวนรวมในการหาวิธีการแกไขปญหา
ตางๆ เหลานั้นดวย และผูศึกษาจะทําการวิเคราะหประเด็นนี้ในบทที่ 5 ตอไป
นอกจากชาวบานแมจันหลวงไมไดเขาไปมีสวนรวมในการเลือกวิธีและวางแผนในการแก
ปญหาแลว ชาวบานยังไมไดเขาไปมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลอีกดวย อยางไรก็
ตาม ชาวบานแมจันหลวงมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการดําเนินงานของโรงเรียนพึ่งตน
เองแมจันหลวงโดยตรง ยกตัวอยางเชน ความเจริญทางวัตถุที่โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงไดนํา
มาสูหมูบานแมจันหลวง ตลอดจนเด็กๆ ในหมูบานแมจันหลวงไดมีโอกาสเขารับการศึกษาในโรง
เรียน เปนตน
นอกจากปญหาการขาดการเขาไปมีสวนรวมของชาวบานในระดับของการวางแผนแลว
จากการศึกษายังพบอีกวา ในบางขั้นตอนของการดําเนินกิจกรรมยังคงมีปญหาชองวางระหวางโรง
เรียนและชาวบานกลาวคือ เนื่องจากบุคลากรทั้งหมดที่โรงเรียนไมวาจะเปนครูที่โรงเรียนหรือลูก
จางอื่นๆ ก็ยังคงเปนบุคคลจากภายนอก
อีกทั้งบุคคลเหลานี้ยังไมสามารถพูดภาษาอาขาได
ทําใหการสื่อสารกับชาวบานที่มีอายุมาก (45 ปขึ้นไป) เปนไปดวยความลําบาก และเกิดความ
แตกตางและชองวางกับชาวบานแมจันหลวงในเรื่องวัฒนธรรมบางในบางครั้ง เชน ชาวบานแมจัน
หลวงจะหยุดงานในไรในวันอาทิตยเพื่ออยูบาน การฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสานจะมีสมาชิก
เขารวมนอยกวาปกติในวันอาทิตย หรือประเพณีปใหมทั้ง 13 ครั้งของชาวบาน ชาวบานก็จะหยุด
งานในไรนาเพื่อมารวมพิธีกรรมทุกคน ทําใหการจัดกิจกรรมตางๆ ตองคอยหลีกเลี่ยงวันที่จะตรง
กับวันสําคัญของประเพณีของชาวบาน เปนตน
แตโดยปกติแลวครูที่โรงเรียนพึ่งตนเองแมจัน
หลวงจะติดตอสื่อสารกับผูใหญบานและคณะกรรมการประจําหมูบานโดยตรงซึ่งจะไมประสบ
ปญหาเรื่องภาษามากนัก เพราะผูใหญบานจะเปนคนกลางในการประชาสัมพันธใหชาวบานใน
หมูบานรับทราบอยางทั่วถึงตอไป
สําหรับทัศนคติของชาวบานแมจันหลวงที่มีตอโครงการ อพข. นั้น ชาวบานมองวา การ
เขามาของโครงการ อพข. จะทําใหชาวบานไดรับประโยชน เชน การสรางโรงเรียนพึ่งตนเองแมจัน
หลวง, การเดินกระแสไฟฟาเขาสูหมูบาน, การมีโอกาสไดรับบัตรประชาชนไทย เปนตน
ชาว
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บานมีความรูสึกวาเจาหนาที่จากโครงการ อพข. เปนบุคคลจากภายนอกเทานั้น
ความแตกตางทางดานภาษาและวัฒนธรรมดังที่ไดกลาวมาขางตน

เนื่องจาก

4.3.2 การประยุกตใชวิธีการทําการเกษตรแบบผสมผสานในไรของชาวบานแมจัน
หลวง
ปจจุบันหมูบานแมจันหลวงมีประชากรอยูทั้งหมด 44 ครัวเรือน มีครัวเรือนจํานวน 25
ครัวเรือน (คิดเปน รอยละ 56.8) ที่เขารับการฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสานที่โรงเรียนพึ่งตนเอง
แมจันหลวง
สรุปวิธีการทําเกษตรผสมผสานที่โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงไดถายทอดใหกับ
ชาวบานแมจันหลวงไดดังนี้
1. การปรับปรุงพื้นที่การเกษตรใหเปนแบบขั้นบันได
2. เทคนิคการทําเขื่อนดินขนาดเล็ก หรือ check damn
3. การเลี้ยงไกไขบนบอปลา
4. การรับกลาไมตางๆ ไปปลูก โดยเฉพาะไมผลตางๆ
5. การรับสัตวเลี้ยงตางๆ ไปใช และขยายพันธุ เชน สุกร, โค และมา
6. เทคนิคการปลูกผักตางๆ และผลไมตางๆ ผสมผสานลงในไรของตน
จากกาศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุป รายละเอียดเทคนิคการทําเกษตรผสมผสานที่
ถายทอดใหกับชาวบานแมจันหลวงไดในตารางที่ 15
สาเหตุที่ทําใหการเลี้ยงสัตวตางๆ เหลานี้ไมแพรหลายกับชาวบานแมจันหลวง เพราะการ
เลี้ยงสัตวเหลานี้ไมสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตของชาวบานแมจันหลวง เชน สุกรที่นํามาให
เลี้ยงก็ไมใชพันธุพื้นบานที่ชาวบานเคยเลี้ยง ประกอบกับการเลี้ยงสัตวมีตนทุนสูงและมีความยุง
ยากวุนวายในการเลี้ยงสัตวเหลานี้ ดังนั้น ชาวบานแมจันหลวงจึงไมยอมรับเรื่องการเลี้ยงสัตว
ตางๆ เหลานี้ ยกเวน มาที่ชาวบานสามารถใชงานใหเปนประโยชนไดโดยตรง ชาวบานแมจัน
หลวงจึงยังคงเลี้ยงมาที่ไดรับมาจากโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงอยูจนถึงปจจุบัน
สําหรับเรื่องการเลี้ยงไกไขบนบอปลานั้น ชาวบานแมจันหลวงไมมีคานิยมในการกินปลา
เลี้ยง ชาวบานบอกวา ปลาที่เลี้ยงดวยมูลไกใตโรงเลี้ยงไกนั้นมีกลิ่นเหม็นและเนื้อไมอรอย อีก
ทั้งชาวบานแมจันหลวงไมคอยนิยมกินปลาอยูแลว ดังนั้น การเลี้ยงปลาแบบนี้จึงไมเปนที่ยอม
รับจากชาวบานแมจันหลวง
ถึงแมวา ชาวบานแมจันหลวงจะมีความตองการไขไกเพื่อการ
บริโภคหรือประกอบพิธีกรรม ชาวบานแมจันหลวงก็จะซื้อไขไกจากโรงเรียนหรือเก็บไขจากไกที่
ตนเองเลี้ยงไวมากกวา
อยางไรก็ตาม ชาวบานแมจันหลวงไมนิยมบริโภคไขไกและมีความ
ตองการใชไขไกเพื่อประกอบพิธีกรรมบอยนัก
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ตารางที่ 15 แสดงเทคนิคการทําเกษตรผสมผสานที่ถายทอดใหกับชาวบานแมจัน
หลวง
รายการ

จํานวนครัวเรือน

1.การปรับปรุงพื้นที่การเกษตรใหเปน

29

% จากครัวเรือนทั้งหมด
( 44 ครัวเรือน )
65.9

แบบขั้นบันได
2.การทํา check dam
3.การเลี้ยงไกไขบนบอปลา
4.การรับกลาไมผลไปปลูก
5.การเลี้ยงสัตวอื่นๆ ที่โรงเรียนมอบให
6.การปลูกพืชผสมผสาน
ที่มา : จากการเก็บขอมูลภาคสนาม

8
0
44
1
44

18.2
0
100.0
2.3
100.0

หมายเหตุ : คําวา สัตวอื่นๆ ที่โรงเรียนไดมอบใหหมายถึงสัตวที่โรงเรียนไดมอบใหกองทุน
หมุนเวียนพันธุสัตวในหมูบานเมื่อป พ.ศ.2539 จากตารางที่ 13 (สัตว ดังกลาวมีดังนี้ สุกร 6 ตัว ,
โค 1 ตัว และ มา 1 ตัว) ซึ่งตอนนี้เหลืออยูแคมาเพียง 1 ตัวเทานั้นในหมูบานแมจันหลวง ซึ่งตอน
นี้อยูที่บานพอหลวงของหมูบาน

นอกจากนี้ การเลี้ยงไกไขบนบอปลายังจําเปนที่จะตองเลี้ยงไกเปนจํานวนมากทําใหมีตน
ทุนสูงและยุงยาก เนื่องจาก การเลี้ยงไกไขบนบอปลานั้นตองเลี้ยงไกไขและปลาใหไดจํานวนที่สม
ดุลกันเพราะถาจํานวนไกมากเกินไป ก็จะทําใหน้ําในบอปลาเนาเสีย ถาจํานวนไกนอยเกินไป
ปลาก็จะโตชาและมีขนาดเล็ก อีกทั้งการลงทุนเลี้ยงไกไขบนบอปลายังตองลงทุนสูงในเรื่องของ
พันธุไกและพันธุปลาที่ตองซื้อจากภายนอก ดังนั้น การเลี้ยงไกไขบนบอปลาจึงมีจุดประสงคเพื่อ
ขายไขและปลาเปนรายได ถาทําเพื่อจุดประสงคเพื่อบริโภคจะไมคุมกับตนทุน
เนื่องจากสาเหตุตางๆ ขางตน การเลี้ยงไกไขบนบอปลาจึงไมเปนที่นิยมกับชาวบานแมจัน
หลวง แตสําหรับโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงนั้น ทางโรงเรียนมีความพรอมในการเลี้ยงไกไขบน
บอปลาดุก เพราะโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงมีความความรูและเทคนิคในการเลี้ยงดู ตลอด
จนทางโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงมีความตองการไขไกและปลาเพื่อประกอบอาหารใหเด็กๆ
นอกจากนี้ โรงเรียนพึ่งตน
เพื่อใหเด็กๆ ไดรับสารอาหารที่ครบถวนและมีประโยชนกับรางกาย
เองแมจันหลวงยังสามารถขายไขไกที่เหลือจากการบริโภคในโรงเรียนใหกับชาวบานแมจันหลวงซึ่ง
เปนรายไดใหกับโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงไดอีกทางหนึ่ง
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อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการสงเสริมการเลี้ยงสัตวในหมูบานแมจันหลวงไมประสบความ
สําเร็จก็คือ การดําเนินงานของกองทุนหมุนเวียนพันธุสัตวที่โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงไดหยุด
ชะงักไปเมื่อปลายป พ.ศ. 2541
เพราะการเลี้ยงสัตวตางๆ เหลานี้คอนขางใชเงินงบประมาณ
สูง เนื่องจากตองซื้อพอพันธุแมพันธุจากภายนอก และมีความยุงยากในการเลี้ยงดู ประกอบ
กับชาวบานไมใหการสนับสนุน
จากตารางที่ 15 ซึ่งแสดงถึงเทคนิคในการทําเกษตรผสมผสานที่โรงเรียนพึ่งตนเองแมจัน
หลวงไดถายทอดไปสูชาวบานแมจันหลวงสามารถวิเคราะหไดวา ชาวบานแมจันหลวงไมสนใจ
รับเทคนิคในการทําเกษตรผสมผสานที่ซับซอน เชน การทําขั้นบันไดในการทําไร การทําเขื่อนดิน
ขนาดเล็กหรือการทํา check dam การเลี้ยงไกไขบนบอปลาดุก และการเลี้ยงสัตวอื่นๆ ที่โรงเรียน
มอบใหชาวบาน
สําหรับเทคนิคการปรับปรุงพื้นที่การเกษตรใหเปนขั้นบันไดนั้นมีเพียง 4 ครอบครัว ซึ่งไมได
เขารวมการฝกอบรมเกษตรผสมผสานที่ไดทําขั้นบันไดในพื้นที่เกษตรกรรม แตสําหรับชาวบาน
ที่เขารวมการฝกอบรมเกษตรผสมผสานกับโรงเรียนนั้น ทางเจาหนาที่จากโรงเรียนจะชวยกันทํา
ขั้นบันไดใหกับชาวบานเหลานั้น ดังนั้น ชาวบานแมจันหลวงที่เขารวมการฝกอบรมเกษตรผสม
ผสานทั้ง 25 ครัวเรือน จึงมีการทําขั้นบันไดในไรนาของตน
สาเหตุที่ชาวบานแมจันหลวงไมนิยมการปรับปรุงพื้นที่เกษตรกรรมใหเปนขั้นบันไดเปน
เพราะวา พื้นที่ทําไรนาของชาวบานมีความลาดชันมากกวาแปลงสาธิตเกษตรในโรงเรียนพึ่งตนเอง
แมจันหลวง ดังนั้น การทําขั้นบันไดในไรนาของชาวบานแมจันหลวงจึงทําไดยากกวาการทําขั้น
บันไดในบริเวณแปลงสาธิตเกษตรผสมผสานในโรงเรียน นอกจากนี้ การทําขั้นบันไดในไรนายัง
ตองใชเวลาและแรงงานมากอีกดวย
ดวยเหตุผลทั้งหลายประการนี้ชาวบานแมจันหลวงจึงไมนิยมที่จะทําขั้นบันไดในไรนาของ
ตนตามแบบโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง พื้นที่ขั้นบันไดในหมูบานแมจันหลวงมีจํานวนทั้งสิ้น
จํานวน 60 ไร ซึ่งจํานวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ปรับปรุงเปนขั้นบันได 50 ไร นั้น เปนความรวมมือ
โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงไดชวยเหลือและสงเสริมชาวบานที่เขารวมรับการฝกอบรมเกษตร
ผสมผสาน โดยทางโรงเรียนไดชวยเหลือชาวบานทั้ง 25 ครัวเรือน ปรับปรุงพื้นที่เกษตรกรรมให
เปนขั้นบันไดครัวเรือนละ 2 ไร รวมทั้งสิ้นเปนจํานวน 50 ไร
สวนการทําเขื่อนดินขนาดเล็กหรือเช็กแดมนั้น คอนขางเปนเทคนิคที่ซับซอนและแตกตาง
อยางสิ้นเชิงกับวิธีการทําเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมของชาวบานแมจันหลวง
ประกอบกับชาว
บานแมจันหลวงไมมีความลําบากในเรื่องน้ําในการอุปโภคบริโภคและการทําเกษตรกรรม
เพราะชาวบานแมจันหลวงสามารถใชน้ําที่ตอมาจากเขื่อนดินที่โรงเรียนสรางและใชน้ําบางสวน
จากประปาภูเขา
นอกจากนี้ สวนใหญชาวบานจะเลือกพื้นที่ทําการเกษตรที่ติดกับแหลงน้ําตามธรรมชาติ
ดังนั้น การทําเขื่อนขนาดเล็กจึงไมจําเปนสําหรับชาวบาน
ยกเวนชาวบานที่มีพื้นที่ทําการ
เกษตรอยูหางจากแหงน้ําธรรมชาติ ชาวบานก็จะขุดบอน้ําไวใชในการทําเกษตรในฤดูรอน
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สาเหตุที่การถายทอดเทคนิดการปรับปรุงพื้นที่เกษตรกรรมใหเปนขั้นบันได, การทํา
เขื่อนดินขนาดเล็ก, การเลี้ยงสัตวตางๆ ไปสูชาวบานแมจันหลวงไมประสบความสําเร็จเนื่องจาก
การ ผูถายทอดไมไดวิเคราะหถึงสถานการณจริงของวีถีของชาวบาน นั่นคือ การทําเกษตรกรรม
ของชาวบานแตดั้งเดิมไมมีการทําพื้นที่ใหเปนขั้นบันได, ชาวบานไมเคยเลี้ยงสัตวตางๆ ที่เปนพอ
แมพันธุจากภายนอก, และจากความเปนจริงที่วา สภาพภูมิประเทศของไรนาของชาวบานมีความ
ลาดลันกวาพื้นที่บริเวณโรงเรียนทําใหการปรับปรุงพื้นที่ใหเปนแบบขั้นบันไดและการทําเขื่อนดิน
ขนาดเล็ก (check dam) มีความยุงยากมากกวาการทําในบริเวณโรงเรียน จึงทําใหชาวบานไม
ยอมรับเทคนิคเหลานี้ในที่สุด
อยางไรก็ตาม ชาวบานแมจันหลวงยินดีที่จะรับกลาไมผลไปปลูก และรับเทคนิคการปลูก
ผัก และผลไมหลายชนิดคละลงไปในไรอยางที่โรงเรียนสนับสนุนใหปลูก ดังจะเห็นไดจากชาว
บานรอยละ 100 ยินดีที่รับกลาไมผลไปปลูก และปลูกผักและไมผลหลายชนิดคละลงไปในไร
ของตน
สาเหตุเปนเพราะวา กลาไมและพันธุผักตางๆ นี้ชาวบานเห็นวา การรับพันธุไมผลและผัก
ตางๆ เหลานี้ไมตองลงทุนหรือเสียคาใชจายแตอยางใด ผิดกับการเลี้ยงสัตวที่ตองยุงยากและวุน
วายมากกวาการปลูกพืชผัก เมื่อเปนเชนนี้ ชาวบานแมจันหลวงจึงไดรับกลาไมตางๆ เหลานี้ไป
ปลูกคละในไรนาตามแบบอยางที่เห็นจากแปลงเกษตรของโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง ดังขอ
มูลในตารางที่ 16 ดังนี้

ตารางที่ 16 แสดงไมผลชนิดตางๆ ที่ชาวบานแมจันหลวงปลูก
ชนิดของไมผล
ทอ
ลิ้นจี่
กลวยน้ําวา
กาแฟ
เชอรรี่
บวย
ฝรั่ง
ที่มา : จากการเก็บขอมูลภาคสนาม

จํานวนครอบครัว
44
19
31
44
44
44
9

รอยละ
100.0
43.18
70.45
100.0
100.0
100.0
20.45
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สําหรับตารางที่ 16 ซึ่งแสดงไมผลชนิดตางๆ ที่ชาวบานไดปลูกในไรนา โดยชาว
บ านแม จั นหลวงทุก ครัวเรือ นจะได รับ กลาไมผลชนิดตางๆ จากโรงเรีย นพึ่ งตนเองแมจันหลวง
โดยครอบครัวที่เขารวมการฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสานจะไดรับจํานวนตนกลาไมผลแตละ
ชนิดแตกตางกันไป โดยมีรายละเอียดอยูที่ตารางที่ 12 แตสําหรับครอบครัวที่ไมไดเขารับการฝก
อบรมการทําเกษตรผสมผสานจะไดกลาไมผลเพียงชนิดละ 10 ตนเทานั้น อยางไรก็ตาม ชาวบาน
แมจันหลวงไดซื้อมาปลูกเพิ่มเติมเองบางจากตลาดภายนอกหมูบานหรือขอมาจากเพื่อนบานบาง
เมื่อป พ.ศ.2539 ตนกลาไมผลที่ทางโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงไดแจกใหกับชาวบาน
ไดแก มะไฟหวาน, กระทอนปุยฝาย, ขนุน และถั่วแดง แตในปจจุบัน (พ.ศ.2544) พบวา ชาวบาน
แมจันหลวงไมไดปลูกในไรของตน สาเหตุเปนเพราะไมผลเหลานี้ไมสามารถเก็บขายเปนรายได
และไมเปนที่นิยมในการบริโภคของชาวบานแมจันหลวง
สําหรับตนลิ้นจี่นั้น ชาวบานแมจันหลวงไมนิยมปลูกเพราะราคาไมสูงเทากับเชอรี่หรือไม
ผลอื่นๆ
ดังนั้น จํานวนตนลิ้นจี่ที่ชาวบานปลูกจะมีสัดสวนนอยกวาไมผลชนิดอื่นๆ สาเหตุ
อาจเปนเพราะวาคุณภาพของลิ้นจี่ที่ชาวบานปลูกมักไมคอยสูง ลูกมีขนาดเล็ก ดังนั้น ตลาดจึง
ไมนิยมรับซื้อผลลิ้นจี่จากชาวบานแมจันหลวง
สวนกลวยน้ําวานั้นเปนพันธุไมที่เลี้ยงงายและโตไว ชาวบานมักจะปลูกไวโดยไมไดดูแล
อะไรเปนพิเศษ และชาวบานไดใชประโยชนจากการเก็บผลกลวยไวบริโภคในครัวเรือน รวาม
ทั้งใชตนกลวยเปนอาหารเลี้ยงหมูอีกดวย
นับวากลวยเปนพืชสารพัดประโยชนไดอยางหนึ่ง
และประการสําคัญคือ กลวยชวยทําใหดินอุมน้ําและมีความอุดมสมบูรณมากขึ้น เปนประโยชน
ตอสภาพแวดลอมของหมูบานเปนอยางยิ่ง ซึ่งเปนเหตุผลที่โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงใหการ
สนับสนุนใหชาวบานแมจันหลวงปลูกกลวยน้ําวาเหลานี้
สําหรับกาแฟนั้นเปนพืชเศรษฐกิจตัวใหมที่มีราคาคอนขางสูง ราคาของเมล็ดกาแฟที่แกะ
เมล็ดออกแลวจะไดราคาสูงถึง 25 บาทตอกิโลกรัม สวนฝรั่งนั้น ชาวบานจะปลูกไวบริโภค ไมได
ปลูกไวเพื่อขายในตลาด
อยางไรก็ตาม กลาไมผลชนิดตางๆ ที่ชาวบานแมจันหลวงไดรับจากโรงเรียนพึ่งตนเองแม
จันหลวงเมื่อป พ.ศ.2539 นั้น ชาวบานเพิ่งจะเริ่มเก็บผลผลิตจากไมผลดังกลาวขายไดเมื่อป
พ.ศ. 2542-2543 นี้เอง เพราะไมผลเหลานี้ตองใชระยะเวลาประมาณ 3-4 ป จึงจะสามารถเก็บ
ผลผลิตขายได และผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดในปแรกมักจะไมสมบูรณและมีผลผลิตไมมากนักที่จะ
ขายในตลาดได
กลาวโดยสรุป ชาวบานแมจันหลวงไดเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตประจําวันของ
ตนและวิธีการเกษตรดั้งเดิม หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเลือกรับสิ่งที่สอดคลองกับวัฒนธรรม
ดั้งเดิมและเห็นผลประโยชน เชน ชาวบานแมจันหลวงไดรับเทคนิคในการปลูกตนไม และการรับ
พันธุไมผลไปปลูกคละในไรของตน แตชาวบานไมยอมรับการเลี้ยงสัตวตางๆ และเทคนิคในการ
ทําการเกษตรที่ซับซอนและขัดกับวิธีการเกษตรแบบดั้งเดิม ดังนั้น ชาวบานแมจันหลวงยินดีรับ
เทคโนโลยีจากภายนอก แตขึ้นอยูกับวาเทคโนโลยีนั้นจะสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวบานและ
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ความเปนจริงทางกายภาพที่ชาวบานคุนเคยและมีประสบการณในการทํามากอนหรือไม นั่น
คือ กระบวนการถายทอดเทคนิคในการทําเกษตรผสมผสานประสบความสําเร็จเฉพาะเทคนิคที่
ชาวบานยอมรับวาสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวบานและไมซับซอนในการดําเนินเทานั้น ซึ่งจะ
กลาวถึงรายละเอียดในหัวขอตอไป

4.4 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชาวบานแมจันหลวง
4.4.1 รูปแบบการทําการเกษตรของชาวบานที่เปลี่ยนแปลงไป
จากที่กลาวมาขางตนวา วิธีทําการเกษตรกรรมดั้งเดิมของชาวบานแมจันหลวงคือ การ
โดยมีจุดประสงคในการทําเกษตรกรรมเพื่อการ
ถางและเผาปาเพื่อนําพื้นที่มาทําการเกษตร
บริโภคซึ่งนําไปสูความพอเพียงในหมูบานแมจันหลวง แตในชวงตอมาชาวบานแมจันหลวงก็ได
เปลี่ยนชนิดของพืชที่ปลูกมาเปนพืชเศรษฐกิจเพื่อขายผลผลิตสูตลาดเปนหลัก
จากสาเหตุดัง
กลาวนี้ทําใหชาวบานแมจันหลวงหันมาถางและเผาปาเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว เพื่อขยายพื้นที่ใน
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาหนี้สินและปญหาสิ่งแวดลอม
ตามมา
จากตารางที่ 17 ซึ่งแสดงใหเห็นภาระหนี้สินของชาวบานแมจันหลวงกอนการถายทอด
แนวคิดในชวงที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอยางหนัก จาการศึกษาในครั้งนี้พบวา จํานวนชาวบานแมจัน
หลวงรอยละ 56.82 ไมมีปญหาหนี้สิน แตชาวบานรอยละ 43.18 มีปญหาหนี้สิน โดยที่ชาว
บานแมจันหลวงรอยละ 25 มีปญหานี้สินระหวาง 1,000-2,000 บาท ชาวบานมีหนี้สินเฉลี่ย
2,000-5,000 บาท คิดเปนรอยละ 11.36
และชาวบานที่มีหนี้สิน 5,000 บาทขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 6.82
โดยแหลงเงินทุนกูยืมสําหรับชาวบานแมจันหลวงคือ 1.ครอบครัวที่คอนขางมีฐานะในหมู
บานจํานวน 3 ครัวเรือน 2.พอคาคนกลางที่เขามารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรกับชาวบานแมจัน
หลวง และ 3.พอคาแมคาในตลาดแมสลองที่อยูหางจากหมูบานไป 7 กิโลเมตร ซึ่งเปนลักษณะ
ของการเชื่อสินคาในรานไปใชกอน พอสิ้นปชาวบานก็จะทําการผอนชําระคืน โดยชาวบานจะได
เงินมาจากการขายพืชเศรษฐกิจในแตละป มาใชชําระคืนหนี้เหลานี้
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ตารางที่ 17 แสดงหนี้สินของชาวบานแมจันหลวงกอนการเขามาถายทอดแนวคิด
จํานวนหนี้สิน
ไมมีหนี้สิน
1-2,000 บาท
2,000-5,000 บาท
มากกวา 5,000 บาท
รวม
ที่มา : จากการเก็บขอมูลภาคสนาม

จํานวนครัวเรือน
25
11
5
3
44

รอยละ
56.82
25.0
11.36
6.82
100.0

หลังจากที่โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงไดเผยแพรแนวคิดเกษตรผสมผสานไปสูชาวบาน
แมจันหลวงแลว
รูปแบบการทําเกษตรกรรมของชาวบานไดเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปกลาวคือ
ชาวบานแมจันหลวงไดหยุดวิธีการทําเกษตรกรรมแบบถางและเผาปาเพื่อทําการเกษตรเชิงเดี่ยว
อยางที่เคยทํามา
และไดนําเทคนิคการทําเกษตรผสมผสานที่ไดรับการถายทอดจากโรงเรียน
ไปปฏิบัติในไรของตนเอง นั่นคือ ชาวบานแมจันหลวงไดปลูกกลาไมผลหลายๆ ชนิดที่ไดรับจากโรง
เรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงในไรของตน
รวมทั้งการปลูกพืชผักหลายๆ ชนิดคละกันไปในพื้นที่
เดียวกัน
โดยอาศัยเทคนิคที่ตนเองไดเห็นมาจากแปลงเกษตรที่โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง
เชน การปลูกผักใตไมผลที่มีขนาดใหญเพราะจะใหรมเงากับผักตางๆ ไมใหเฉาตายตอนกลางวันที่
มีแดดแรง เปนตน
นอกจากนี้ ชาวบานแมจันหลวงยังปลูกผักตางๆ คละลงไปในไรรวมกับพืชไรชนิดอื่นๆ ผัก
ที่ชาวปลูกไดแก มะเขือขา, มะเขือยาว, มะเขือเปาะ, มะเขือพวง, มะเขือเครือ, หอมชู, ผักกาด, ถั่ว
ลิสงถั่วแดง, ถั่วฝกยาว, ถั่วแขก, ฟกเขียว, พริกชนิดตางๆ รวมทั้งผักสวนครัวประเภทอื่นๆ อีก
เปนตน จะเห็นไดวาผักที่ปลูกมีความหลายหลากเปนอยางมาก มีทั้งพันธุผักพื้นบานและพันธุ
ผักจากภายนอก ไดแก มะเขือยาว, มะเขือเปราะ, ถั่วแขก, ถั่วฝกยาว เปนตน ซึ่งพันธุผักที่ไมใช
พันธุเดิมที่ชาวบานเคยปลูกเหลานี้
ชาวบานแมจันหลวงไดรับมาจากโรงเรียนพึ่งตนเองแมจัน
หลวงและตลาดแมสลอง ชาวบานแมจันหลวงใชเนื้อที่โดยเฉลี่ยครอบครัวละ 2 ไรในการปลูกไม
ผล ผักตางๆ และพืชไร ลงในพื้นที่เดียวกัน
พืชผักตางๆ เหลานี้จะใหผลผลิตไมพรอมกัน ทําใหชาวบานสามารถเก็บเกี่ยวผักทั้งหลาย
เหลานี้หมุนเวียนบริโภคตลอดทั้งป เชน ผักกาดสามารถเก็บกินไดทุกเดือน , หอมชูประมาณ 45
วัน, ฟกเขียวประมาณ 3 เดือน แตสามารถเก็บยอดออนกินไดกอน เปนตน โดยจุดประสงคในการ
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ปลูกผักตางๆ เหลานี้คือ เพื่อการบริโภค ถามีผลผลิตเหลือจากการบริโภคจึงจะนําไปขายให
โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงหรือตลาดแมสลองที่อยูนอกหมูบาน
อยางไรก็ตาม ถึงแมวาชาวบานแมจันหลวงจะหยุดบุกรุกถางปาเพื่อนําพื้นที่มาปลูกพืช
เศรษฐกิจ แตชาวบานแมจันหลวงยังปลูกพืชเศรษฐกิจบางอยาง เชน ขิง กะหล่ําปลี มะเขือเทศ อยู
บางแตก็มีปริมาณไมมากนัก โดยเฉลี่ยแลวชาวบานใชพื้นที่ 1-2 ไรในการปลูกพืชเศรษฐกิจเหลานี้
จากเดิมในชวงป พ.ศ.2532-2538 ที่ชาวบานจะใชพื้นที่โดยเฉลี่ย 3-5 ไรในการปลูกพืชเศรษฐกิจ
เหลานี้ สามารถเห็นรายละเอียดไดจากตารางที่ 18 ชาวบานแมจันหลวงเพียงรอยละ 11.36 ที่
ปลูกขิง รอยละ 6.82 ยังคงปลูกกะหล่ําปลี และรอยละ 27.27 ยังคงปลูกมะเขือเทศ สําหรับขิง,
กะหล่ําปลี และ มะเขือเทศเหลานี้ ชาวบานแมจันหลวงมีจุดประสงคในการผลิตเพื่อขายในตลาด
แมสลองโดยเฉพาะ

ตารางที่ 18 แสดงพืชเศรษฐกิจของชาวบานแมจนั หลวงป พ.ศ.2544
ชนิดของพืช
ขิง
กะหล่ําปลี
มะเขือเทศ
ขาวโพด
ที่มา : จากการเก็บขอมูลภาคสนาม

จํานวนครัวเรือน
5
3
12
44

รอยละ
11.36
6.82
27.27
100.0

ถาพิจารณาจากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นถึงพลวัตในวิถีชีวิตของชาวบานแมจันหลวง
โดยใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักของวิชาเศรษฐศาสตรที่วา เศรษฐกิจพอเพียงก็คือ การ
บริหารความเสี่ยง (risk management) เพื่อใหเกิดสถานการณที่ดีที่สุด (optimality) พบวา ชาว
บานแมจันหลวงมีการกระจายความเสี่ยงโดยการลดการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อขายในตลาดลง
และในขณะเดียวกันก็หันมาทําเกษตรผสมผสานโดยปลูกพืชผักหลายหลายชนิดเพื่อการบริโภค
ซึ่งสงผลใหความเสี่ยงจากการทําเกษตรกรรมลดลง และที่สําคัญชาวบานสามารถพึ่งพาตนเอง
หรือมีความพอเพียงเพิ่มมากขึ้น
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อยางไรก็ตาม สําหรับขาวโพดนั้นชาวบานแมจันหลวงไมไดมีจุดประสงคในการปลูก
เพื่อขายในตลาดเปนหลัก แตชาวบานแมจันหลวงจะเก็บผลผลิตที่ผลิตไดไวบริโภคในครัวเรือน
และเก็บเปนพันธุเพื่อไวปลูกในปตอๆไปกอน
จากนั้นชาวบานจึงจะนําผลผลิตที่เหลือจากการ
บริโภคออกขายในตลาดเปนลําดับตอไป ดังนั้น ชาวบานแมจันหลวงรอยละ 100 จึงยังคงปลูก
ขาวโพดอยู
สําหรับวิธีการปลูกขาวของชาวบานแมจันหลวงก็ยังคงเหมือนเดิม นั่นคือ ชาวบานแมจัน
หลวงยังคงปลูกทั้งขาวไรและขาวนาพรอมๆ กันไป โดยชาวบานจะเริ่มปลูกขาวนากอนในเดือน
พฤษภาคม และเริ่มปลูกขาวไรในเดือนมิถุนายน โดยชาวบานจะใชที่ลาดตามไหลเขาปลูกขาวไร
โดยจะทําขั้นบันไดเพื่อปลูกขาวไรเหลานี้ สวนการปลูกขาวนาชาวบานจะทํานาในที่ลุมระหวาง
หุบเขา โดยใชเทคนิควิธีการปลูกเหมือนการปลูกขาวในภาคกลางคือ ชาวบานจะปลูกขาวปละ
ครั้งเพราะตองพึ่งน้ําฝนและแหลงน้ําธรรมชาติอื่นๆ โดยใชวิธีทํานาหวานในการปลูกขาวนา นั่น
คือ ชาวบานจะหวานขาวในที่ดินแปลงหนึ่งเมื่อถึงฤดูฝน (ประมาณเดือนพฤษภาคม) และเมื่อตน
กลาโตไดขนาดชาวบานก็จะทําการถอนตนกลาเหลานั้นเพื่อนําไปดํานาในพื้นที่ปลูกขาวไรและ
ปลูกขาวนา โดยที่พันธุขาวที่ปลูกในพื้นที่ทั้งสองอาจเปนพันธุเดียวกันหรือคนละพันธุก็ได โดย
ที่ขาวนาจะไดผลผลิตมากกวาขาวไรประมาณ 10-20 ถังตอไร โดยชาวบานจะเริ่มเกี่ยวขาวไร
ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน และจะเก็บเกี่ยวขาวนาในกลางเดือนธันวาคม
สําหรับจุด
ประสงคในการปลูกขาวในปจจุบันก็คือ เพื่อการบริโภคในครอบครัวเทานั้น
ในป พ.ศ.2544 โดยเฉลี่ยแลวชาวบานแมจันหลวงสามารถเก็บเกี่ยวขาวทั้งขาวนาและ
ขาวไรประมาณ 200-250 ถังตอครอบครัวตอป คิดเปนรอยละ 70.45 (ตารางที่ 19) โดยที่ชาว
บานแมจันหลวงใชพื้นที่โดยเฉลี่ย 4 ไรตอครัวเรือน (แตละครัวเรือนมีพื้นที่ปลูกขาวจํานวน 3-5 ไร
ตอครัวเรือน) ในการปลูกทั้งขาวนาและขาวไร ซึ่งอาจพิจารณารายละเอียดถึงผลผลิตขาวของ
ชาวบานทั้งหมดไดจากตารางที่ 19 ดังนี้

ตารางที่ 19 ปริมาณผลผลิตขาวของหมูบานแมจันหลวง ป พ.ศ.2544
ปริมาณขาว (ถัง)
นอยกวา 200
200-250
มากกวา 250
รวม
ที่มา : จากการเก็บขอมูลภาคสนาม

จํานวน
10
31
3
44

รอยละ
22.73
70.45
6.82
100.0
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ในชวงที่ชาวบานแมจันหลวงอพยพเขามาในประเทศไทยใหมๆ (พ.ศ.2528) ชาวบาน
แมจันหลวงสามารถผลิตขาวได 150 ถังตอครัวเรือนตอป ซึ่งนอยกวาผลผลิตขาวที่ชาวบาน
สามารถผลิตในปจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ในชวงนั้นชาวบานครอบครองที่ดินโดยเฉลี่ยประมาณ
2-3 ไร ซึ่งนอยกวาในปจจุบัน ประกอบกับในปจจุบันชาวบานนิยมปลูกพันธุขาวนาที่ใหผลผลิต
มากกวาพันธุขาวไร ดังนั้น ระดับผลผลิตขาวโดยเฉลี่ยในปจจุบันจึงคอนขางสูงกวาในอดีต จาก
ผลการศึกษาในครั้งนี้สรุปไดวา ในปจจุบันชาวบานแมจันหลวงสามารถผลิตขาวไดเพียงพอกับ
การบริโภคในครัวเรือน เนื่องจากปริมาณการบริโภคขาวโดยเฉลี่ยตอคนตอปคือ 35-40 กิโลกรัม
ตอป จํานวนสมาชิกโดยเฉลี่ยอยูที่ 5-6 คนตอครอบครัว นั่นคือ ชาวบานแมจันหลวงมีความ
สามารถในการพึ่งตนเองคอนขางสูง เพราะการที่ชาวบานสามารถผลิตขาวเพียงพอแกการบริโภค
เปนจุดเริ่มตนของการอยูรอดขั้นตนในการดํารงชีวิตของคนภายในชุมชน อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบ
กับการปลูกพืชเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียวนั้นพบวา ชาวบานมีความสามารถในการพึ่งตนเองสูง
ขึ้นมาก เนื่องจากสามารถผลิตขาวไดเพิ่มขึ้นและยังมีอาหารอื่นๆ เชน ผักตางๆ สําหรับการบริโภค
อยางเพียงพอตลอดทั้งป
นอกจากนี้ จากการศึกษาในครั้งนี้พบวา กิจกรรมการผลิตของชาวบานแมจันหลวงไม
เปลี่ยนแปลงไมมากนักจากเมื่อครั้งที่อพยพเขามาในประเทศไทยใหมๆ แตคอนขางแตกตางจาก
ชวงที่ชาวบานเนนแตการปลูกพืชเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว เนื่องจากชาวบานปลูกพืชไดหลาย
หลายชนิดกวา สามารถสรุปกิจกรรมการผลิตในไรนาของชาวบานแมจันหลวงในรอบหนึ่งปไดดัง
ขอมูลในตารางที่ 20 ดังนี้

ตารางที่ 20 แสดงการปลูกพืชของชาวบานแมจันหลวงในชวงระยะเวลา 1 ป พ.ศ.2543
พืช/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ขาวนา
-----------------------------------------------------------------ขาวไร
--------------------------------------------------ถั่วลิสง
-------------------------------ขาวโพด
-----------------------ขิง
------------------------------------------------------------------กะหล่ําปลี
-------------มะเขือเทศ
--------------------ผลไม
-------------ผักตางๆ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------ที่มา : จากการเก็บขอมูลภาคสนาม
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จากตารางที่ 20 ขางตน จะเห็นไดวากิจกรรมการปลูกพืชในรอบปของชาวบานไมได
เปลี่ยนแปลงไปมากนักจากตอนที่อพยพเขามาประเทศไทยใหมๆ (พ.ศ. 2528) เพียงแตชาวบาน
ไดทําการปลูกพืชเศรษฐกิจบางชนิดเพิ่มเขามา เชน ขิง, กะหล่ําปลี, มะเขือเทศ รวมทั้งชาวบาน
ยังไดปลูกผลไมชนิดตางๆ ดวย และในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธจะเปนชวงที่ชาวบาน
แมจันหลวงเก็บผลไมตางๆ ขายโดยจะมีพอคาคนกลางเขามารับซื้อผลผลิตในหมูบานโดยตรง
โดยที่จะนําผลผลิตพวกบวย ทอ และเชอรรี่ ไปดองเพื่อจําหนายเปนของฝากจากภาคเหนือตอไป
นอกจากนี้ สําหรับเรื่องแหลงน้ําที่ใชสําหรับทําการเกษตรกรรมนั้น พบวา ในปจจุบันมีชาว
บานแมจันหลวงจํานวน 5 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 11.36 จากทั้งหมด 44 ครัวเรือน ที่มีไรนาอยู
ใกลโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงไดอาศัยประโยชนจากการทําเขื่อนดินขนาดเล็กหรือ
check
dam ที่โรงเรียนไดสรางและตอทอสงน้ํามาใชในไรของตนเพื่อการทําเกษตรกรรม
ซึ่งเปนชาว
บานที่ไดรับผลประโยชนโดยตรงจากแหลงน้ําที่โรงเรียนไดสรางขึ้น
สําหรับชาวบานที่มีที่ดินในการทําเกษตรกรรมหางจากเขื่อนดิน หรือ check damn ที่โรง
เรียน หรือมีที่ดินอยูหางไกลจากแหงน้ําธรรมชาติ ชาวบานก็จะขุดบอน้ําเพื่อรดน้ําผักในหนาแลง
เพื่อใหมีน้ําใชในการทําเกษตรกรรมอยางเพียงพอตลอดทั้งปจากคําแนะนําของโรงเรียนเปน
จํานวน 15 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 34.09
สวนชาวบานที่มีพื้นที่ไรนาอยูติดกับแหลงน้ําธรรมชาติมีจํานวน 24 ครัวเรือน (รอยละ
54.55) ในจํานวน 24 ครัวเรือนนี้ มีอยู 4 ครัวเรือน ที่ทําเขื่อนขนาดเล็กแบบโรงเรียนพึ่งตนเองแม
จันหลวง หรือคิดเปนรอยละ 9.09 จากทั้งหมด 44 ครัวเรือน
ชาวบานแมจันหลวงสวนมาก จํานวน 25 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 56.8 ไมไดเปลี่ยน
แหลงน้ําที่ใชทําการเกษตรกรรมจากวิธีการทําเกษตรกรรมดั้งเดิม นั่นคือ ชาวบานยังใชแหลงน้ํา
ตามธรรมชาติ
มีชาวบานอีกจํานวน 15 ครัวเรือน ที่ขุดบอน้ําและอีก 4 ครัวเรือน เทานั้น ที่ทํา
เขื่อนดินขนาดเล็ก ซึ่งไดตัวอยางจากโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง นั่นคือ ชาวบานแมจันหลวง
ยังคงใชแหลงน้ําแบบที่เคยทํามาเหมือนเดิม ไมไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบของแหลงน้ําที่ใชไปทั้งหมด
ตามแบบโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง
กลาวโดยสรุปไดวา การถายทอดแนวคิดการทําเกษตรผสมผสานใหกับชาวบานแมจัน
หลวงทําใหรูปแบบการทําเกษตรกรรมของชาวบานเปลี่ยนแปลงไปคือ ชาวบานแมจันหลวงหยุดวิธี
ทําการเกษตรจากการถางและเผาปาเพื่อปลูกพืชเชิงเดียวเพียงอยางเดียวสําหรับขายในตลาด
ปจจุบัน ชาวบานแมจันหลวงไดหันมาปลูกพืชผักและผลไมหลายๆ ชนิดผสมผสานลงไปในไรของ
ตน ถึงแมวา จะยังมีการปลูกพืชเศรษฐกิจอยูบางแตก็เปนจํานวนนอย นอกจากนี้ ชาวบาน
แมจันหลวงยังไดรับประโยชนจากการสรางเขื่อนดินขนาดเล็กและการขุดบอเก็บน้ําไวใชในการทํา
เกษตรในฤดูรอนอีกดวย
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4.4.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจของชาวบาน
จากที่กลาวขางตนวา อาชีพหลักของชาวบานแมจันหลวงกอนการเผยแพรแนวคิดเกษตร
ผสมผสานคือ การทําเกษตรกรรมแบบถางและเผาปา โดยมีจุดประสงคเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ
ขายสูตลาด
ทําใหชาวบานแมจันหลวงประสบปญหาหนี้สินหรือขายผลผลิตไมไดราคาเมื่อ
ราคาผลผลิตในตลาดตกต่ํา
และประการที่สําคัญคือ ชาวบานแมจันหลวงไดสูญเสียความ
สามารถในการพึ่งพาตนเองไป นั่นคือ ชาวบานแมจันหลวงไดสูญเสียความสามารถในการพึ่งตน
เอง หรือระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่เคยมีมาในอดีตนั่นเอง
ในปจจุบัน หลังจากที่ชาวบานแมจันหลวงไดรับการทําเกษตรผสมผสานมาปฏิบัติทําให
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของชาวบานแมจันหลวงดีขึ้น นั่นคือ ชาวบานแมจันหลวงเปนหนี้สินนอย
ลง จากตารางที่ 17 จะเห็นไดวา ชาวบาน 44 ครัวเรือน มีอยู 19 ครัวเรือนที่เคยมีปญหาหนี้สิน
และขาดทุนจากการทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว แตเมื่อชาวบานแมจันหลวงไดทําเกษตรกรรมผสม
ผสานแลวปญหาหนี้สินก็นอยลงจนไมมีเลยในปจจุบัน
จากตารางที่ 21 ขางลางจะพบวา รายไดเฉลี่ยตอครอบครัวตอปของชาวบานแมจันหลวง
สวนใหญจะอยูระหวาง 15,000–20,000 บาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 50 จากจํานวนครัวเรือนทั้งหมด
44 ครัวเรือน อยางไรก็ตาม มีชาวบานจํานวน 3 ครัวเรือนที่คอนขางมีฐานะที่ดีกวาครอบครัว
อื่นๆ ซึ่งไดแก ครอบครัวพอหลวง และอีก 2 ครอบครัวทีติดตอกับตลาดแมสลองในการรวบรวมผล
ผลิตที่เหลือจากการบริโภคของชาวบานแมจันหลวงไปขาย

ตารางที่ 21 แสดงรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนเมื่อป พ.ศ. 2544
หนวย : บาท
รอยละ
9.09
34.09
50.0
6.82
100.0

รายไดเฉลี่ย/ครัวเรือน/ป
จํานวน
นอยกวา 10,000
4
10,000-15,000
15
15,00-20,000
22
มากกวา 20,000
3
รวม
44
ที่มา : จากการเก็บขอมูลภาคสนาม
หมายเหตุ : รายไดในตารางนับเฉพาะรายไดที่เปนตัวเงิน (Money Income)
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สําหรับแหลงที่มาของรายไดนั้นมีมาจากหลายทาง แตแหลงรายไดหลักของชาวบาน
แมจันหลวงก็คือ การขายขายผลไมชนิดตางๆ เชน ทอ บวย และ เชอรรี่ ซึ่งโดยเฉลี่ยแลวชาวบาน
แมจันหลวงจะไดรายไดจากการขายผลไมตางๆ ปละ 7,000-10,000 บาทตอครอบครัว
โดย
เฉพาะ เชอรรี่ นับเปนผลไมที่ขายไดราคาสูงมาก จากตารางที่ 22 จะเห็นวา เชอรรี่ราคาสูงถึง 710 บาทตอกิโลกรัม บางครอบครัวสามารถขายเชอรรี่อยางเดียวไดถึง 5,000 บาทตอปเลยที
เดียว แตโดยเฉลี่ยแลวชาวบานจะสามารถขายเชอรรี่ไดระหวาง 2,000-4,000 บาทตอป
อยางไรก็ตาม ชาวบานแมจันหลวงเริ่มเก็บผลไมตางๆ ที่ไดรับมาจากโรงเรียนพึ่งตนเองแม
จันหลวงเปนปแรกเมื่อ พ.ศ.2543 เพราะไมผลเหลานี้ตองใชเวลา 3-4 ป ถึงจะสามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได
โดยที่จะมีพอคาเขามารับซื้อผลผลิตโดยตรงจากชาวบานถึงไรของชาวบานเลยที่
เดียว
และผลไมเหลานี้จะถูกนําไปเขาโรงงานเพื่อเชื่อมหรือดองขายเปนของฝากในภาคเหนือ
ตอไป
สําหรับกาแฟนั้น เปนพืชเศรษฐกิจตัวใหมที่ชาวบานแมจันหลวงเริ่มใหความสนใจ เนื่อง
จาก ขณะนี้ราคาเมล็ดกาแฟสูงมากถึง 25 บาทตอกิโลกรัม
นอกจากนี้ ชาวบานยังสามารถหารายไดจากการขายพืชผักในไรของตนในตลาด หรือการ
เก็บผลผลิตจากปาโดยเฉพาะในชวงหนาฝน อยางเชน ตนกงที่ใชทําไมกวาดซึ่งจะขึ้นในหนาฝน
เทานั้น ชาวบานแมจันหลวงมีรายไดในชวงหนาฝน (2-3 เดือน) ประมาณ 100-150 บาทตอวัน
แตจะเปนรายไดในชวงสั้นๆ เทานั้น โดยที่ชาวบานจะขายแตพืชผักที่เหลือจากการบริโภคเทานั้น
โดยเฉลี่ยแลวชาวบานจะมีรายไดในฤดูฝนจากการขายพืชผักเหลานี้ประมาณ 1,000-2,000 บาท
ตอป โดยบางปราคาผักบางชนิดคอนขางสูงมาก เชน มะเขือเครือ (มะเขือพื้นบานของชาวบาน)
หรือมะเขือขม (ชาวบานเรียกมะเขือขา) เปนตน ซึ่งไดแสดงราคาผักบางชนิดไวในตารางที่ 22
อยางไรก็ตาม ชาวบานยังคงมีรายไดจากการขายพืชเศรษฐกิจบางชนิด เชน มะเขือเทศ
กะหล่ําปลี และขิง บาง แตไมมากนักเหมือนแตกอนการเขามาเผยแพรแนวคิดเกษตรผสมผสาน
และเนื่องจากราคาในตลาดของพืชเศรษฐกิจเหลานี้คอนขางผันผวน ทําใหชาวบานแมจันหลวงไม
ไดผลิตในปริมาณที่มากนัก รายไดจากพืชเศรษฐกิจเหลานี้จะตกอยูที่ 1,000-2,000 บาทตอปตอ
ครอบครัว
นอกจากนี้ ชาวบานแมจันหลวงยังมีรายไดจากการรับจางปลูกปาจากกรมปาไม โดยไดรับ
คาจาง 80 บาทตอวัน รายไดนี้ไมไดเปนรายไดประจําตลอดป บางครั้งอาจจะเปนชวง 2-3
เดือนตอป จํานวนชาวบานที่รับจางปลูกปามีประมาณ 15 คน จาก 15 ครัวเรือน (เพราะเปนเงื่อน
ไขของกรมปาไมวาสงตัวแทนไดครอบครัวละ 1 คน เทานั้น)

118

ตารางที่ 22 แสดงราคาผลผลิตทางการเกษตรของหมูบานแมจันหลวงป พ.ศ.2544
ชนิด
เชอรี่
บวย
ทอ
กาแฟ
ขาวโพด
ขิง
กะหล่ําปลี
มะเขือเครือ
มะเขือเทศ
ตนกง
ที่มา : จากการเก็บขอมูลภาคสนาม

ราคา
7-10 บาท/ก.ก.
4-5 บาท/ ก.ก.
4-5 บาท/ก.ก.
25 บาท/ก.ก.
50-70 บาท/ปบ
1-2 บาท/ก.ก.
2-6 บาท/ก.ก.
6-12 บาท/ก.ก.
7-8 บาท/ก.ก.
20 บาท/ก.ก

จากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปแหลงที่มาของรายไดของชาวบานแมจันหลวงไดใน
ตารางที่ 23 โดยที่การขายผลไมตางๆ เปนแหลงรายไดหลักสําหรับชาวบานแมจันหลวงทุกครัว
เรือน นั่นคือ โดยเฉลี่ยแลวชาวบานจะมีรายไดจากการขายผลไมตางๆ จํานวน 7,000-10,000
บาทตอป
นอกจากนี้ รายไดจากการขายเก็บขายของปายังเปนรายไดที่ชาวบานทุกครัวเรือน
ไดรับถึงแมวาจะไมมากก็ตามคือ เฉลี่ย 1,000-2,000 บาทตอป ทําใหโดยเฉลี่ยแลวมีชาวบานแม
จันหลวงจํานวน 4 ครัวเรือน ที่มีรายไดตอปต่ํากวา 10,000 บาท เพราะชาวบานเหลานั้นไดรายได
ขั้นต่ําจากการขายผลไม นั่นคือ 7,000 บาทตอป นั่นเอง ซึ่งสาเหตุที่ทั้ง 4 ครัวเรือน คอนขางมี
รายไดนอยกวาครัวเรือนอื่นๆ คือ ทั้ง 4 ครัวเรือน เพิ่งแยกตัวออกมาสรางครอบครัวใหม ทําให
จํานวนแรงงานในครัวเรือนยังนอยอยูและพื้นที่ที่ใชทําเกษตรกรรมก็นอยตามลงไปดวย
สาเหตุที่ชาวบานแมจันหลวงยังปลูกพืชเศรษฐกิจเหลานี้อยูคือ ชาวบานแมจันหลวงมี
ความจําเปนที่จะตองใชเงินเพื่อซื้อเครื่องใชไฟฟาหรือเครื่องอํานวยความสะดวกอื่นๆ ตลอดจนคา
ใชจายอื่นๆ เปนตน เนื่องจากพืชเศรษฐกิจเหลานี้เปนพืชที่ใหผลผลิตในระยะสั้นประมาณ 1-2
เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อขายได ผิดกลับผลไมที่ตองรอ 3-4 ปจึงจะสามารถเห็นผล
ผลิต แตขาวโพดมีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวประมาณ 3 เดือน , มะเขือเทศใชเวลาประมาณ 2
เดือน ,กะหล่ําปลีใชเวลาประมาณ 45 วัน เปนตน โดยที่ชาวบานจะปลูกพืชเหลานี้แคชวงฤดู
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ฝนแค 1 ครั้งตอปเทานั้น และชาวบานใชเนื้อที่ปลูกพืชเหลานี้ไมมากนักประมาณ 1-2 ไรตอ
ครัวเรือน เพราะชาวบานไมไดคาดหวังเงินและกําไรจากการผลิตพืชเหลานี้มากนัก เพราะการ
ทําเกษตรผสมผสานทําใหชาวบานมีผลผลิตเพียงพอตอการบริโภคอยูแลว
ถึงแมวาราคาพืช
เศรษฐกิจเหลานี้จะตกต่ําชาวบานก็ไมเดือดรอน

ตารางที่ 23 แสดงแหลงที่มาของรายไดโดยเฉลี่ยของชาวบานแมจันหลวงป พ.ศ.2544
จํานวน (บาท/ป/ครัวเรือน)

จํานวนครัวเรือน

7,000-10,000
3,000
1,000-2,000

44
29
20

2.รับจางปลูกปา
3,000-4,000
3.ขายของปาในฤดูฝน
1,000-2,000
4.อื่นๆ*
5,000
ที่มา : จากการเก็บขอมูลภาคสนาม
* อื่นๆ ไดแก การรับของมาขายในหมูบาน เปนตน

15
44
3

ที่มาของรายได
1.ผลผลิตทางการเกษตร
1.1 ผลไมตางๆ
1.2 ผักตาง
1.3 พืชเศรษฐกิจ

สวนวิถีชีวิตของชาวบานในการทําเกษตรกรรมยังเหมือนเดินเชนกันคือ ชาวบานจะตื่น
ประมาณ 4.00-5.00 น. ทําอาหารเชาและรับประทานอาหารเชากอนออกไปไรและนาของตน
ชาวบานจะทํานาหรือทําไรจนกระทั่งกลางวันก็จะทําอาหารที่ไรหรือบางคนอาจจะเตรียมอาหาร
จากบานไปรับประทานที่ไรของตน โดยถาเปนฤดูฝนชาวบานก็ตองไปคอยถางหญา, ใสปุย และ
ดูแลพืชผักที่ปลูกไว
ถาเปนฤดูรอนชาวบานก็จะเตรียมที่ดินโดยการถางและขุดเพื่อการทําการ
เกษตรในฤดูฝน นอกจากนี้ยังตองเตรียมเพาะกลาไมไวปลูกในฤดูฝนอีกดวย
ชาวบานจะดู
แลผักที่ตนเองปลูกไวเปนพิเศษในชวงฤดูรอนนี้ จากนั้นประมาณ 16.00-17.00 น. ชาวบานก็
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จะกลับบานของตนเพื่อพักผอนและทําอาหารเย็น และรับประทานอาหารเย็น จากนั้นก็จะ
เขานอนประมาณ 21.00 น.
นอกจากนี้ ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดคือเรื่องอาหารการกิน ในอดีตนั้นชาวบานจะ
บริโภคพริกแหงและถั่วลิสงที่ปลูกในหนาฝนเพื่อเก็บไวบริโภคในหนาแลง เนื่องจากไมสามารถเก็บ
ผักอื่นๆ บริโภคไดในหนาแลง โดยที่ชาวบานไดสรางเขื่อนดินขนาดเล็กหรือเช็กแดมในไรและการ
อาศัยน้ําประปาภูเขาที่ตอมาจากเช็กแดมในบริเวณโรงเรียนเพื่อใชรดน้ําผักในไรและสําหรับ
อุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน
สําหรับการเลี้ยงสัตวของชาวบานแมจันหลวงนั้น ไดแก ไก หมู มา โดยที่ชาวบานแมจัน
หลวงจะเลี้ยงไกและหมูเพื่อประกอบพิธีกรรมเปนจุดประสงคหลัก ชาวบานแมจันหลวงจะเลี้ยงไก
ทุกบานเนื่องจากไกเปนสัตวสําคัญที่ใชในการประกอบพิธีปใหมทุกครั้งของชาวอาขาซึ่งมีถึง 13
ครั้งตอป สวนหมูนั้นชาวบานประมาณรอยละ 80 จะเลี้ยงไวที่ใตถุนบาน สําหรับมานั้นจะเลี้ยง
ไวเพื่อใชงานซึ่งมีจํานวน 7 ครัวเรือน
นอกจากนี้ เนื่องจากถนนไดเขาถึงหมูบานแมจันหลวงเมื่อป พ.ศ. 2531 และกระแสไฟฟา
ไดเขาถึงหมูบานเมื่อป พ.ศ. 2540 ทําใหชาวบานไดใชเงินซื้อเครื่องอํานวยความสะดวกและไฟ
ฟาตางๆ จากรายละเอียดในตารางที่ 24
จากตารางที่ 24 จะพบวา ชาวบานแมจันหลวงมีความเปนอยูที่ดีขึ้นทางดานวัตถุและ
เครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ ซึ่งสงผลมาจากชาวบานมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการขายผลไมเปน
เงินกอนใหญ และสามารถผลิตอาหารไดเพียงพอกับความตองการ นั่นคือ ชาวบานมีความ
สามารถในการพึ่งพาตนเอง และมีความพอเพียงในตนเองสูง ชาวบานไมตองนําเงินที่ไดมาซื้อ
ผลผลิตเพื่อการบริโภคอีกตอไป ดังนั้น เงินที่ไดเพิ่มขึ้นมาจากการขายผลไมหรือพืชผักอื่นๆ จึง
เปนเงินเก็บที่ชาวบานใชจายเพื่อซื้อความสะดวกสบายใหกับตนเองและครอบครัวหรือใชเพื่อการ
ศึกษาของบุตรหลานในอนาคต

ตารางที่ 24 แสดงเครื่องใชไฟฟาและเครื่องอํานวยความสะดวกของชาวบานป พ.ศ.2544
ชนิดของเครื่องอํานวยความสะดวก
หลอดไฟฟา
โทรทัศน
วิทยุ
ตูเย็น
รถปคอัพ
ที่มา : จากการเก็บขอมูลภาคสนาม

จํานวน (ครัวเรือน)
44
4
12
2
3

รอยละ
100.0
9.09
27.27
4.55
6.82
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นอกจากนี้ การทําเกษตรผสมผสานยังไมตองเสียคาใชจายสําหรับปุยเคมี และยาฆา
แมลงเหมือนกับการทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวเหมือนในอดีต ซึ่งตนทุนสําหรับปุยเคมี และยาฆา
แมลงจะตกอยูที่ประมาณ 3,000-5,000 บาทตอปตอครัวเรือน ซึ่งขึ้นอยูกับชนิดของพืชเศรษฐกิจ
และจํานวนพื้นที่ที่ชาวบานปลูกพืชเศรษฐกิจ เมื่อชาวบานหันมาทําเกษตรแบบผสมผสานทําให
คาใชจายในสวนนี้ลดลงไปตามลําดับ

4.4.3 ทัศนคติตอการทําเกษตรผสมผสานและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับเนื้อหาในสวนนี้แบงออกเปน 2 สวนคือ สวนที่หนึ่งเกี่ยวกับทัศนคติที่ชาวบานแม
จันหลวงมีตอการทําเกษตรผสมผสาน และสวนที่สองเปนทัศนคติในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง
และการพึ่งตนเองที่เกิดจากการทําเกษตรผสมผสาน จุดประสงคสําหรับเนื้อหาในสวนนี้คือ การ
ถายทอดเทคนิคในการทําเกษตรผสมผสานใหชาวบานแมจันหลวงแตเพียงอยางเดียวยังไมเพียง
พอ แตชาวบานแมจันหลวงควรมีความเขาใจตอหลักการในการทําเกษตรผสมผสานจริงๆ เพื่อที่
จะสามารถนําเทคนิคในการทําเกษตรผสมผสานไปประยุกตใชในไรนาของชาวบานไดจริง เพราะ
ลักษระพื้นที่ในการทําเกษตรกรรมที่ตางกันยอมจะสงผลใหเทคนิคในการทําการเกษตรผสมผสาน
แตกตางกันไปในแตละพื้นที่อีกดวย นอกจากนี้ ชาวบานแมจันหลวงควรมีความเขาใจวา วัตถุ
ประสงคที่แทจริงของการทําเกษตรผสมผสานแทที่จริงก็คือ การที่ชาวบานสามารถพึ่งตนเองได
และสามารถผลิตอาหารเพื่อบริโภคไดอยางพอเพียง

4.4.3.1 ความเขาใจและทัศนคติของชาวบานแมจันหลวงที่มีตอการทํา
เกษตรผสมผสาน
เกษตรผสมผสานเปนหนึ่งในเกษตรกรรมทางเลือกที่สามารถนําไปสูความยั่งยืนในดาน
ตางๆ ไมวาจะเปนความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ ความยั่งยืนดานสังคม และความยั่งยืนดานสิ่งแวด
ลอม
นอกจากนี้ เกษตรผสมผสานยังมีหลักการที่สําคัญวา การทําเกษตรผสมผสานตอง
ประกอบไปดวยความสัมพันธระหวางกิจกรรมการผลิตตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป ไมวาจะเปนกิจกรรม
พืช-พืช, กิจกกรมพืช-สัตว และกิจกรรมสัตว-สัตว และกิจกรรมหนึ่งควรจะเกื้อกูลตออีกกิจกรรม
หนึ่ง โดยมีวัถตุประสงคเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
ความเขาใจในหลักการของการทําเกษตรผสมผสานนับวาสําคัญตอการนําเกษตรผสม
ผสานไปประยุกตใชในไรนาของชาวบานแมจันหลวงเพราะการทําเกษตรผสมผสานไมมีกฎตายตัว
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แตขึ้นอยูกับสภาพภูมิศาสตรของทองที่เปนสําคัญ ถาชาวบานแมจันหลวงมีความเขาใจใน
หลักการทําเกษตรผสมผสานแลว ในอนาคตชาวบานแมจันหลวงก็จะสามารถประยุกตเทคนิคการ
ทําเกษตรผสผมสานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอครอบครัวของตนในกรณีที่เกิดปญหาทางการ
ผลิตที่ตองแกไขดวยตัวเองซึ่งนับวา เปนความสําเร็จสูงสุดในการถายแนวคิดเกษตรผสมผสานไปสู
ชาวบานแมจันหลวง
จากการสัมภาษณชาวบานแมจันหลวงจํานวน 44 ครัวเรือน พบวา ชาวบานแมจันหลวง
เขาใจวา การทําเกษตรผสมผสานก็คือ การปลูกผักและผลไมหลายๆ ชนิดลงในไรนาของตน โดย
ชาวบานแมจันหลวงทุกครัวเรือนจะปลูกพืชผักหลายๆ ชนิดไวใตรมเงาไมผลชนิดตางๆ เพราะผัก
เหลานั้นสามารถเจริญเติบโตไดดีกวาและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดมากกวาการปลูกผักแบบ
ธรรมดาอยางที่เคยปลูกในอดีต เนื่องจาก ผักที่โตใตรมเงาไมตองรดน้ํามากนักเพราะอาศัยรมเงา
ความชุมชื้นจากโคนไมผล นอกจากนี้ ชาวบานยังเห็นประโยชนจากการปลูกพืชผักหลายๆ ชนิด
เพราะทําใหชาวบานแมจันหลวงสามารถเก็บผลผลิตไดตอเนื่องตลอดทั้งป
เนื่องจากผักแตจะ
ชนิดจะใหผลผลิตไมพรอมกัน
อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณชาวบานแมจันหลวงทั้ง 44 ครัวเรือน พบวา ชาวบานแม
จันหลวงไมมีความเขาใจในเรื่องการพึ่งพากันระหวางกิจกรรมการผลิตในไรระหวางพืชกับสัตว
หรือสัตวกับสัตว ซึ่งหลักการของการทําเกษตรผสมผสาน
ชาวบานเขาใจแคกิจกรรมการผลิต
ระหวางพืชกับพืชที่นําไปใชในไรนาเทานั้น กลาวคือ ชาวบานนําหลักการพึ่งพากันระหวางพืชกับ
พืชไปใชในไรนาเทานั้น เชน การปลูกผักหรือไมลมลุกใหตนไมใหญ เปนตน
นอกจากนี้ ชาวบานแมจันหลวงยังมีความเห็นวา การทําเกษตรผสมผสานเปนการทํา
เกษตรอยางยั่งยืนเพราะสามารถเห็นตัวอยางไดอยางชัดเจนจากสภาพแวดลอมของหมูบานที่ดีขึ้น
กวาแตกอนเปนอยางมาก เชน จํานวนพื้นที่ปาที่เพิ่มขึ้น และปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้น เปนตน อีกทั้ง
ชาวบานแมจันหลวงยังไมประสบกับปญหาสารเคมีตกคางจากการทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวอยาง
แตกอนอีกดวย
กลาวโดยสรุปแลว ชาวบานแมจันหลวงยังไมมีความเขาใจในหลักการการทําเกษตรผสม
ผสานอยางแทจริง ชาวบานเขาใจแควาการทําเกษตรผสมผสานก็คือ การปลูกพืชผักและผลไม
หลายๆ ชนิดลงไปในพื้นที่เดียวกัน โดยการจําเทคนิคการปลูกพืชตางๆ ที่ไดเห็นจากแปลงสาธิต
เกษตรผสมผสานที่โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงมาประยุกตใชในไรนา นั่นคือ ชาวบานหลักการ
ของการทําเกษตรผสมผสานแคเขาใจวา การทําเกษตรผสมผสานเปนกิจกรรมการผลิตที่พึ่งพากัน
ระหวางพืชกับพืชในไรนาเทานั้น
อยางไรก็ตาม เนื่องจากสภาพแวดลอมที่ดีขึ้นทําใหชาวบานตระหนักวา การทําเกษตร
ผสมผสานเปนเกษตรแบบยั่งยืน จึงสามารถกลาวไดวา การถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสาน
ไปสูชาวบานโดยการฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสานนั้นลมเหลว เนื่องจากชาวบานไมมีความ
เขาใจถึงหลักการในการทําเกษตรผสมผสานอยางแทจริง อีกทั้งชาวบานบางสวนเทานั้นที่เขารวม
การฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสาน (25 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 56.8) อยางไรก็ตาม การถาย
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ทอดโดยใชแปลงสาธิตเกษตรผสมผสานเปนตัวอยางใหเห็นนั้น นับเปนวิธีการถายทอดการทํา
เกษตรผสมผสานที่ดี เนื่องจากชาวบานเห็นตัวอยางและนําไปปฏิบัติในไรนาทุกครัวเรือน เชน
การปลูกพืชหลายชนิดใหคละกันไป ปลูกระยะหางแคไหน ควรปลูกพืชชนิดใดกับพืชชนิดใดเพื่อ
ใหไดผลผลิตมากขึ้น เปนตน นอกจากนี้ แปลงสาธิตเกษตรผสมผสานยังเปนตัวอยางที่ดีที่ทําให
ชาวบานเห็นถึงความสามารถในการพึ่งตนเองดวนอาหารจากการทําเกษตรผสมผสานอีกดวย
นอกจากความเขาใจในหลักการทําเกษตรผสมผสานแลว ทัศนคติท่ชี าวบานแมจันหลวงมี
ตอการทําเกษตรผสมผสานนั้น
เปนปจจัยที่สําคัญตอการยอมรับแนวคิดเกษตรผสมผสานไป
ปฏิบัติจริงๆ ในไรนาของชาวบาน
ถาชาวบานแมจันหลวงมีทัศนคติที่ดีตอการทําเกษตรผสม
ผสานแลว ชาวบานแมจันหลวงก็จะนําเกษตรผสมผสานไปประยุกตในไรนา และการที่ชาวบาน
แมจันหลวงจะมีทัศนคติคติที่ดีตอการทําเกษตรผสมผสานนั้นก็ขึ้นอยูกับผลประโยชนที่ชาวบาน
คาดวาจะไดรับจากการทําเกษตรผสมผสานไมวาทางดานเศรษฐกิจ สังคม หรือสภาพแวดลอม
จากการสอบถามชาวบานแมจันหลวงทั้ง 44 ครัวเรือน กลาวโดยสรุปไดวา ชาวบานแมจัน
หลวงเห็นประโยชนจากการทําเกษตรผสมผสานจากแปลงเกษตรผสมผสานที่โรงเรียนพึง่ ตนเองแม
จันหลวง เนื่องจากเด็กๆ จากหมูบานแมจันหลวงที่เขารับการศึกษาในโรงเรียนพึ่งตนเองแมจัน
หลวงสามารถรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงไดเก็บเกี่ยวผลผลิตมา
จากแปลงเกษตรผสมผสานในโรงเรียน
จากการสัมภาษณพบวา ชาวบานแมจันหลวงทุกครัว
เรือน (44 ครัวเรือน) ไดสงหรือเคยสงบุตรหลานใหเขารับการศึกษาในโรงเรียนพึ่งตนเองแมจัน
หลวง
ประโยชนที่ชาวบานแมจันหลวงไดรับอีกประการหนึ่งก็คือ เด็กๆ ที่เขารับการศึกษาจาก
โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงไดนําประสบการณการทําเกษตรผสมผสานที่ไดจากการลงมือปฏิบตั ิ
จริงๆ ในแปลงเกษตรผสมผสานของโรงเรียนไปชวยผูปกครองในทําเกษตรผสมผสาน หนาที่ของ
เด็กๆ ในการทําเกษตรผสมผสานในไรนาของผูปกครองก็คือ เด็กๆ จะดูแลในเรื่องการปลูกผักผสม
ผสานในไรนาของผูปกครอง เพราะเปนงานที่ไมตองใชแรงงานมากนัก และเด็กๆ มีประสบการณ
จากการลงมือปฏิบัติจริงจากโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงอยูแลว ดังนั้น เด็กนักเรียนจากหมู
บานแมจันหลวงเหลานี้สามารถชวยเหลือผูปกครองในชวงวันหยุดสุดสัปดาหในการปลูกผัก รดน้ํา
และเก็บผักตางๆ ไดเปนอยางดี เด็กนักเรียนเหลานี้เปนปจจัยที่สําคัญเปนอยางมากตอทัศนคติ
ในการทําเกษตรผสมผสานของชาวบาน
นอกจากนี้ จากการศึกษาในครั้งนี้ยังพบอีกวา ทัศนคติของเด็กที่เขารับการศึกษาในโรง
เรียนแมจันหลวงที่มีตอการทําเกษตรผสมผสานนั้นคอนขางดี และเด็กๆ มีความเขาใจถึงหลัก
การของเกษตรผสมผสานเรื่องการพึ่งพาระหวางกิจกรรมสองชนิดในพื้นที่เกษตรกรรมเปนอยางดี
ไมวาจะเปนกิจกรรมระหวาพืชกับพืช, พืชกับสัตว, หรือสัตวกับสัตว เนื่องจากแปลงเกษตรผสม
ผสานที่โรงเรียนมีความครบวงจร อีกทั้งเด็กๆ ไดรวมกิจกรรมทําเกษตรผสมผสานทุกวันทั้งเชา
และเย็น ทําใหเด็กมีความเขาใจถึงหลักการทําเกษตรผสมผสานไดลึกซึ้งกวาผูปกครอง
และ
เด็กๆ ยังมีทัศนคติที่ดีมาก เนื่องจากเด็กๆ บริโภคอาหารที่เปนผลผลิตจากแปลงเกษตรผสมผสาน
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ซึ่งทําใหเด็กๆ มีทัศนคติที่วาเกษตรผสมผสานทําใหมีอาหารบริโภคตลอดทั้งป ทําใหไมตอง
เสียเงินซื้ออาหารอื่นๆ ทําใหมีเงินออมเพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้นตามลําดับ
อยางไรก็ตาม จากการศึกษาในครั้งนี้พบวา ถึงแมวาเด็กๆ จะมีทัศนคติที่ดีมากตอการทํา
เกษตรผสมผสานและมีความเขาใจถึงหลักการทําเกษตรผสมผสานอยางดี แตเด็กๆ ไมสามารถ
ทําใหผูปกครองเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําเกษตรกรรมไปเปนเกษตรผสมผสานในไรนาเต็มรูป
แบบได นั่นคือ เด็กๆ เปนแตเพียงผูเขารวมกิจกรรม แตไมมีอํานาจและบทบาทในการตัดสินใจ
หรือเปนผูนําทางความคิด ซึ่งนับเปนปญหาทางโครงสรางของสังคมภายในชุมชนนั่นเอง
นอกจากนี้ อีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหชาวบานมีทัศนคติที่ดีตอการทําเกษตรผสมผสานก็คือ
สภาพแวดลอมรอบๆ หมูบานแมจันหลวงที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ยกตัวอยางเชน ชาว
บานแมจันหลวงมีน้ําใชอุปโภคและบริโภคตลอดทั้งป และดินที่ใชเพาะปลูกมีความอุดมสมบูรณ
มากขึ้น
ตลอดจนสภาพปาไมรอบๆ หมูบาน จากเดิมที่เคยเปนแตเทือกเขาหัวโลน แตใน
ปจจุบันเทือกเขาหัวโลนเหลานั้นไดเปลี่ยนแปลงเปนไมปาเขียวขจีที่มีแตความอุดมสมบูรณ ซึ่ง
ปาไมนี้เองเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและปจจัย 4 อันอุดมสมบูรณใหกับชาวบานแมจันหลวง
นั่นคือ ชาวบานแมจันหลวงไดใชประโยชนจากปาไมทั้งทางตรงและทางออม เชน การเก็บเห็ดและ
หนอไมในปาเปนอาหาร การใชสมุนไพรที่เก็บจากปา เปนตน ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้แตกตางจาก
ในอดีตชวงที่ปลูกแตพืชเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียวเพื่อขายในตลาดเปนอยางมาก
เพราะใน
ชวงนั้นภูมิประเทศของหมูบานมีแตภูเขาหัวโลนและดินแดง ดังนั้น สภาพความเปนอยูและความ
อุดมสมบูรณในเรื่องของอาหารสําหรับชาวบานแมจันหลวงจึงดีกวาแตกอน
เหตุผลประการที่สองที่ทําใหชาวบานแมจันหลวงมีทัศนคติที่ดีตอการทําเกษตรผสมผสาน
เปนเหตุผลทางเศรษฐกิจ นั่นคือ ชาวบานแมจันหลวงมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นซึ่งสามารถวัดได
เพราะการทําเกษตรผสมผสานโดยการปลูกพืชผัก
จากสภาพความเปนอยูของชาวบานที่ดีขึ้น
หลายชนิดใหคละกันไป ทําใหชาวบานสามารถเก็บผลผลิตจากไรของตนเพื่อการบริโภคไดตลอด
ทั้งป
นอกจากนี้ชาวบานยังสามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตรไดอยางหลากหลายและมี
ปริมาณที่เพียงพอตอการบริโภค
พูดใหงายๆ ก็คือ ชาวบานแมจันหลวงมีผักและผลไมหลาก
หลายชนิดไวบริโภคตลอดทั้งป
จากเหตุผลดังกลาว ทําใหสุขภาพกายและสุขภาพจิตของชาว
บานแมจันหลวงดีขึ้นถาเปรียบเทียบกับการทําเกษตรเชิงเดี่ยวในอดีต เพราะชาวบานสามารถพึ่ง
ตนเองในเรื่องการผลิตเพื่อบริโภคไดไมตองพึ่งพาตลาดเหมือนแตกอน
กลาวโดยสรุป ชาวบานแมจันหลวงมีทัศนคติที่ดีตอการทําเกษตรผสมผสาน เนื่องจาก
เหตุผลทางสภาพแวดลอมและทางเศรษฐกิจ นั่นคือ ปาไมรอบๆ หมูบานมีปริมาณมากขึ้น และ
เหตุผลทางเศรษฐกิจ เพราะการทําเกษตรผสมผสานทําใหชาวบานมีความเปนอยูที่ดีขึ้นถาเปรียบ
เทียบกับการทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว เนื่องจากชาวบานสามารถเก็บผลผลิตจากไรนาของตนเพื่อ
การบริโภคไดตลอดทั้งป นอกจากนี้ เด็กๆ ในหมูบานที่ไดรับการศึกษาในโรงเรียนพึ่งตนเองแม
จันหลวงมีทัศนคติที่ดีซึ่งสงผลใหผูปกครองของเด็กไดรับอิทธิพลจากเด็กๆ เหลานี้อีกดวย
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อยางไรก็ตาม เด็กๆ เหลานี้ไมมีอํานาจในการตัดสินใจเพื่อใหผูปกครองทําเกษตรผสม
ผสานเต็มรูปแบบในไรนา นั่นคือ ถึงแมผูปกครองจะมีทัศนคติที่ดีตอการทําเกษตรผสมผสาน แต
การตัดสินใจที่จะนําเกษตรผสมผสานไปปฏิบัติในไรนาขึ้นอยูกับ เทคนิคและวิธีการทําเกษตรผสม
ผสานนั้นมีความซับซอนและสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวบานแคไหน โดยที่ชาวบานยินดีที่จะรับ
เทคนิคที่ไมยุงยากซับซอนและสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวบาน ตลอดจนเทคนิคนั้นๆ ตองเกิด
ผลประโยชนอยางชัดเจนกับชาวบานทางดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม เมื่อชาวบานไดนํามา
ประยุกตปฏิบัติในไรนา

4.4.3.2 ทัศนคติของชาวบานในเรื่องการพึ่งพาตนเองหรือเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง
จากการที่กลาวมาแลววา จุดประสงคของการทําการเกษตรแบบผสมผสานก็คือ การทําให
ชาวบานที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสามารถพึ่งตนเองในการผลิตการอาหารใหเพียงพอตอการ
บริโภคได หรือเกิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงในขั้นตน
สําหรับการสัมภาษณชาวบานบานแมจันหลวงทั้ง 44 ครัวเรือน ในเรื่องทัศนคติในการพึ่ง
ตนเองนั้น แบงออกเปน 4 ประเด็นคือ ปญหาหนี้สิน ,ปญหาขาดแคลนอาหารสําหรับบริโภคในฤดู
รอน, ปญหาคาใชจายในการทําการเกษตรกรรม และความสม่ําเสมอของรายไดจากการทําเกษตร
กกรม สามารถพิจารณารายละเอียดไดในตารางที่ 25 ขางลาง ดังตอไปนี้

ตารางที่ 25 แสดงทัศนคติของชาวบานแมจันหลวงที่มีตอการทําเกษตรกรรมทั้ง 2 แบบ

รายการ
1.ปญหาหนี้สิน
2.ปญหาขาดแคลนอาหารใน
การบริโภคในฤดูรอน
3.รายจายในการทําเกษตรสูง
4.มีรายไดสม่ําเสมอ
ที่มา : จากการเก็บขอมูลภาคสนาม

เกษตรกรรม
เชิงเดี่ยว
19
41

รอยละ

44
-

100.0
0.0

43.2
93.2

หนวย : ครัวเรือน
เกษตรผสม รอยละ
ผสาน
0.0
0.0
44

0.0
100.0
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ชาวบานแมจันหลวงแสดงความเห็นวา เมื่อเปรียบเทียบกับการทําเกษตรเชิงเดี่ยวที่
เคยทําแลว ปญหาหนี้สินจากการทําเกษตรของตนหมดไปเมื่อทําเกษตรผสมผสาน
เมื่อ
พิจารณารายละเอียดจากตารางที่ 25 จะเห็นไดวา จากชาวบานทั้งหมดจํานวน 44 ครัวเรือน พบ
วามีอยู 19 ครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 43.2 ที่เคยประสบกับปญหาหนี้สินจากการทําเกษตร
กรรมเชิงเดี่ยว แตปจจุบันหนี้สินเหลานี้หมดไปแลวเมื่อหันมาทําเกษตรผสมผสาน เพราะจุด
ประสงคในการผลิตของการทําเกษตรผสมผสานคือ การผลิตเพื่อบริโภค ไมใชเพื่อผลิตขายใน
ตลาดเหมือนกับการทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว
จากตารางที่ 25 พบวา สําหรับเรื่องปญหาการขาดแคลนอาหารสําหรับบริโภคในฤดูรอน
นั้น ในปจจุบันชาวบานแมจันหลวงไดหันมาทําเกษตรผสมผสาน ทําใหชาวบานไมประสบปญหา
ขาดแคลนอาหารสําหรับบริโภคในฤดูรอนเลย ซึ่งคิดเปนรอยละ 0.0 เพราะชาวบานแมจันหลวง
สามารถเก็บผลผลิตจากไรนาของตนเองเพื่อบริโภคไดตลอดทั้งป ชาวบานแมจันหลวงมีความ
เห็นวา ชาวบานสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อการบริโภคไดอยางตอเนื่องตลอดทั้งปจากการหันมา
ทําเกษตรผสมผสาน
เนื่องจากพืชที่ปลูกมีความหลากหลายและมีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว
แตกตางกันไป
นอกจากนี้ เนื่องจากในปจจุบันชาวบานแมจันหลวงมีแหลงน้ําในการเกษตรสําหรับหนา
แลงอยางเพียงพอ เพราะสภาพแวดลอมที่ดีขึ้นจากการทําเกษตรผสมผสาน ทําใหชาวบานไม
ประสบกับปญหาขาดแคลนอาหารสําหรับบริโภคในฤดูรอนอีกตอไป จากการศึกษาในครั้งนี้พบ
วา มีชาวบานแมจันหลวงจํานวน 41 ครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 93.2 ที่เคยประสบปญหาขาด
แคลนอาหารในการบริโภคในฤดูรอนเมื่อทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว
อาหารที่ชาวบานประสบกับ
ปญหาขาดแคลนในการบริโภคในฤดูรอนก็คือ ผักตางๆ ที่ตองการน้ําในการเพาะปลูกในฤดูรอน
สําหรับเรื่องรายจายในการทําเกษตรกรรมนั้นพบวา การทําเกษตรผสมผสานมีตนทุนไม
สูงเพราะไมตองใชสารเคมีและปุยตางๆ ในการเพาะปลูก ทําใหตนทุนในการทําเกษตรผสมผสาน
ไมสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวซึ่งตองใชปุยเคมีและยาฆาแมลงโดยเฉลี่ย
ประมาณ 1,500 บาทตอไรตอป ซึ่งแตละครัวเรือนตองจายคาสารเคมีเหลานี้รวมแลวเปนเงิน
ประมาณ 3,000-5,000 บาทตอปตอครัวเรือน เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 25 พบวา ชาวบานแม
จันหลวงรอยละ 100 มีความเห็นวา การทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวมีรายจายที่สูงกวาการทําเกษตร
ผสมผสาน เนื่องจากชาวบานไมตองลงทุนเรื่องยาฆาแมลง, ปุยเคมี และพันธุพืช เหมือนกับการ
ทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว
ประการสุดทายสําหรับการมีรายไดสม่ําเสมอนั้น จากการศึกษาในครั้งนี้พบวา เนื่องจาก
การทําเกษตรผสมผสานสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดตอเนื่องตลอดทั้งปและไมตองพึ่งพาตลาด ทํา
ใหชาวบานไมประสบกับปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรในตลาดผันผวนหรือตกต่ํา
ดังนั้น
คิดเปน
ชาวบานแมจันหลวงจึงมีรายไดคอนขางสม่ําเสมอตลอดทั้งปจากการทําเกษตรกรรม
รอยละ 100 และเมื่อเปรียบเทียบกับการทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวชาวบานทุกครัวเรือนแตเคยมี
ประสบการณราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา ทําใหรายไดที่ไดรับไมแนนอนตามไปดวย
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กลาวโดยสรุป ชาวบานแมจันหลวงสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้นจากการทําเกษตรผสม
ผสานที่ไดรับการถายทอดจากโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง เมื่อเปรียบเทียบกับการทําเกษตร
กรรมเชิงเดี่ยว เพราะอยางนอยชาวบานสามารถผลผลิตไดเพียงพอกับการบริโภค และไมตองพึง่
พาตลาดแตเพียงอยางเดียวเหมือนกับตอนที่ทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวในอดีต

บทที่ 5

การวิเคราะหกระบวนการถายทอดแนวคิด

สําหรับเนื้อหาในบทนี้เปนการวิเคราะหถึงกระบวนการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสาน
จากโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงไปสูชาวบานแมจันหลวงวา ประสบความสําเร็จหรือลมเหลว
ตลอดจนปจจัยในกระบวนการถายทอดแนวคิดที่ทําใหเกิดความสําเร็จหรือลมเหลว

5.1 ประวัติความเปนมาของหมูบานแมจันหลวง
เกษตรผสมผสาน

และการเขามาของผูถายทอดแนวคิด

ในชวงแรกของหมูบานแมจันหลวงที่เพิ่งอพยพเขามาในประเทศไทยใหมๆ ในชวงปลายป
พ.ศ. 2528 นั้น การดําเนินชีวิตของชาวบานแมจันหลวงมีวิถีชีวิตที่เรียบงายและมีลักษณะการ
ผลิตเพียงเพื่อการยังชีพ ชาวบานจะทํานาและปลูกขาวนาและขาวไรเพื่อการบริโภค และแรงงาน
ที่ใชในการทําเกษตรกรรมก็เปนแรงงานของสมาชิกในครอบครัว
อยางไรก็ตาม เนื่องจากชาวบานแมจันหลวงเปนชาวไทยภูเขาเผาอาขา ซึ่งชาวไทยภูเขา
เผานี้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลักมาตั้งแตดั้งเดิม โดยวิธีตัดฟนโคนเผา (Slash and
Burn) ในลักษณะไรหมุนเวียนซึ่งมีความสัมพันธกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อใน
การนับถือผีอยางแนบแนน
ในชวงเวลานี้ ชาวบานแมจันหลวงมีความพอเพียงในตนเองสูง
เนื่องจากชาวบานสามารถผลิตขาวพอเพียงแกการบริโภค พรอมกันนั้นชาวบานยังปลูกฝายและ
ทอผาเพื่อนํามาทําเปนเครื่องนุงหมสําหรับสมาชิกในครอบครัว ประกอบกับชาวบานสามารถใช
ปาเปนแหลงปจจัยสี่เพื่อการดํารงชีพ
กลาวโดยสรุป ในชวงเวลานี้หมูบานแมจันหลวงมีความสามารถในการพึ่งตัวเองคอนขาง
สูง เพราะชาวบานสามารถผลิตเพื่อตอบสนองความตองการเพื่อการอุปโภคและบริโภคไดอยางพอ
เพียง ประกอบกับหมูบานอยูหางไกลจากความเจริญ ยังไมการตัดถนนและเดินกระแสไฟฟาเขา
หมูบาน ทําใหในตอนนี้หมูบานไมตองพึ่งพาโลกภายนอกมากนัก ดังนั้น วีถีชีวิตของชาวบานใน
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ชวงนี้จึงมีความคลายคลึงกับสังคมบุพกาลและวิถีการผลิตแบบเอเชีย เนื่องจากชาวบานมีจุด
ประสงคในการผลิตเพื่อการบริโภคและมีความพอเพียงในตัวเองสูง เทคโนโลยีในการผลิตที่ไมสูง
นัก การแบงงานกันทําก็ไมมีความซับซอน และยังมีความความสัมพันธทางเครือญาติอยางแนน
แฟนอีกดวย
ถึงแมวา ชาวบานแมจันหลวงจะทําการถางและเผาปาเพื่อนําพื้นที่มาทําเกษตรกรรม แต
ชาวบานไมประสบกับปญหาสิ่งแวดลอมจากการถางปา เนื่องจากจํานวนประชากรในหมูบานยัง
มีไมมากนักคือ ประมาณ 80 กวาคน ตลอดจนพื้นที่ที่นํามาเกษตรกรรมโดยเฉลี่ยแลวจะอยูที่
ประมาณ 3 ไรตอครัวเรือน ดังนั้น พื้นที่ในการทําเกษตรกรรมของหมูบานจึงมีเนื้อที่ไมมากนัก นั่น
คือ ประมาณ 50 ไร เทานั้น ดังนั้น ปาไมรอบๆ หมูบานแมจันหลวงจึงยังคงความอุดมสมบูรณอยู
มาก
ความเปลี่ยนแปลงไดเริ่มเกิดขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2531 เนื่องจากมีการตัดถนนจากวัดสันติคีรี
เขาสูหมูบาน ทําใหชาวบานแมจันหลวงใชถนนเสนนี้เปนเสนทางในการติดตอกับตลาดแมสลองที่
อยูหางจากหมูบานแมจันหลวงออกไป 7 กิโลเมตร การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ทําใหชาวบานเริ่ม
หันมาปลูกพืชเศรษฐกิจตางๆ เชน ขิง กะหล่ําปลี มะเขือเทศ เปนตน เพื่อขายสูตลาดแมสลอง ดัง
นั้น จุดประสงคในการผลิตของชาวบานในชวงนี้จึงเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อยังชีพเปนการผลิตเพื่อ
ขายในตลาดแทน
นอกจากนี้
ชาวบานแมจันหลวงยังไดเลิกปลูกฝายเพราะตองการนําพื้นที่มาปลูกพืช
เศรษฐกิจ ตลอดจนการถางและเผาปาก็เพิ่มขึ้นเพื่อนําพื้นที่ปามาปลูกพืชเศรษฐกิจ และชาว
บานยังนําพื้นที่ปลูกขาวบางสวนมาปลูกพืชเศรษฐกิจอีกดวย ดังนั้น ความพอเพียงในหมูบานแม
จันหลวงจึงลดลง เพราะชาวบานไมสามารถผลิตขาวเพื่อบริโภคไดพอเพียง และมีความตองการ
เงินเพื่อใชซื้อเครื่องนุงหม ตลอดจนสินคาอุปโภคบริโภคตางๆ เชน เครื่องกระปองตางๆ เปนตน
ผลกระทบจากการปลูกพืชเศรษฐกิจอีกประการก็คือ ชาวบานจําเปนตองใชปุยเคมีและยา
ฆาแมลงในการทําเกษตรกรรมเพื่อใหผลผลิตไดมาตราฐานตามที่ตลาดตองการ การใชสารเคมี
เหลานี้ทําใหตนทุนในการทําเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยปละ 3,000-5,000 บาทตอปตอครัวเรือน
และชาวบานแมจันหลวงบางคนยังไดรับอันตรายจากสารเคมีเหลานี้ดวย จากการสัมภาษณพบ
วา เคยมีชาวบานไดรับอัตรายจากยาฆาแมลงที่ใชในการปลูกพืชเศรษฐกิจจํานวน 10 คน
ถึงแมวา ชาวแมจันหลวงจะสามารถขายพืชเศรษฐกิจเหลานี้สูตลาดได แตราคาพืช
เศรษฐกิจเหลานี้คอนขางมีความผันผวนสูง บางปชาวบานอาจขายผลผลิตไดถึง 20,000 บาท แต
บางปอาจตองยอมขาดทุนโดยขายผลผลิตไดเพียง 5,000 บาท ดังนั้น ชาวบานแมจันหลวงบาง
ครัวเรือนจึงประสบกับปญหาหนี้สินจากการทําเกษตรกรรม จากการสัมภาษณพบวา ชาวบานแม
จันหลวงจํานวน 19 ครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 43.2 (ตารางที่ 17) เคยประสบกับปญหาหนี้สิน
จากการทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว
เมื่อชาวบานแมจันหลวงเริ่มหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทําใหพื้นที่ปาไมรอบๆ
หมูบานลดเปนอยางมากเปนอยางมาก จํานวนพื้นที่ปาเสื่อมโทรมในขณะนั้นมีมากกวาหนึ่งหมื่น
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ไร ซึ่งจํานวนพื้นที่เพื่อการทําเกษตรกรรมของชาวบานแมจันหลวงในตอนนั้นมีจํานวนเพิ่มขึ้น
เปน 200 ไร สาเหตุเปนเพราะวา จํานวนชาวบานแมจันหลวงไดเพิ่มจํานวนขึ้นมากจากการอพยพ
เขามาเพิ่ม ตลอดจนอัตราการเกิดของหมูบานแมจันหลวงคอนขางสูง โดยเฉลี่ยแลวชาวบานมี
ลูกประมาณ 4-5 คนตอครอบครัว
และในชวงนี้ชาวบานแมจันหลวงมีความความตองการ
ใชพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
โดยเฉลี่ยแลวชาวบานมีพื้นที่สําหรับปลูกพืช
เศรษฐกิจประมาณ 3-5 ไรตอครัวเรือน รวมพื้นที่เพื่อทําการเกษตรกรรมทั้งหมดประมาณ 5-7 ไร
ตอครัวเรือน โดยมีจํานวน 3 ครัวเรือนที่มีพื้นที่ทําการเกษตรกรรมจํานวน 10 ไร
เนื่องจากปญหาปาไมเสื่อมโทรมทําใหศูนยพัฒนาและสงเสริมชาวเขา จังหวัดเชียงราย ได
เขามาทําการสํารวจสภาพปาไมเมื่อป พ.ศ. 2533 และทายสุดไดประกาศเปนพื้นที่เขตอภัยทาน
วัดสันติคีรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2533 และไดทําการจัดตั้งโครงการอนุรักษฟนฟูสภาพปา
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมในพื้นที่เขตอภัยทาน (อพข.) โดยมีหมูบานแมจันหลวงอยูใน
ความรับผิดชอบและเปนศูนยกลางการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของโครงการ อพข.
โดยที่โครงการ อพข. มีจุดประสงคในการฟนฟูสภาพแวดลอมรอบๆ หมูบานแมจันหลวง
ไปพรอมๆ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบานโดยการใหการศึกษากแกเด็กและเยาวชนในหมู
บาน ตลอดจนการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานไปสูชาวบาน เพื่อใหชาวบานสามารถพึ่งตน
เองในเรื่องการผลิตอาหารใหเพียงพอสําหรับการบริโภคได และลดปญหาการใชสารเคมีในการทํา
เกษตรกรรม
การดําเนินกิจกรรมที่เปนรูปธรรมของโครงการ อพข. ในหมูบานแมจันหลวงก็คือ การจัด
ตั้งโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงเพื่อเปนศูนยกลางในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เมื่อป พ.ศ. 2539
ซึ่งมาจากแนวความคิดของอาจารยปู ซึ่งเปนผูจัดการของโครงการ อพข. ในขณะนั้น ตลอดจน
อาจารยปูยังเปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการดําเนินกิจกรรมเพื่อการถายทอดแนวคิดเกษตรผสม
ผสานไปสูชาวบานแมจันหลวง
กอนการจัดตั้งโครงการ อพข. อยางเปนทางการเมื่อป พ.ศ.2534 นั้น พอหลวง (ผูใหญ
บาน) จากหมูบานแมจันหลวงไดเขารวมประชุมดวยจํานวน 3 ครั้ง แตจุดประสงคและเนื้อหาใน
การประชุมทั้ง 3 ครั้งนั้น เปนไปในรูปแบบของการขอความรวมมือจากชาวบานมากกวาการฟง
ความคิดเห็นและเปดโอกาสใหชาวบานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจกําหนดนโยบายของโครง
การ อพข. นั่นคือ เจาหนาที่จากศูนยพัฒนาและสงเสริมชาวเขา จังหวัดเชียงราย ไดชี้แจงวัตถุ
ประสงค ตลอดจนรูปแบบการดําเนินกิจกรรมของโครงการ อพข. ใหกบั พอหลวงจากหมูบานแมจัน
หลวง เพื่อใหพอหลวงนําไปเผยแพรสูชาวบานแมจันหลวงตอไปเทานั้น
จากการสัมภาษณพอหลวงจากหมูบานแมจันหลวง (ผูใหญบาน) พอหลวงกลาววา ใน
ตอนที่รวมประชุมทั้ง 3 ครั้งนั้นพอหลวงไดสนับสนุนโครงการ อพข. ใหใชพื้นที่ในหมูบานและให
ความรวมมือกับเจาหนาที่ของโครงการในการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของโครงการ อพข. ไป
สูชาวบานเปนอยางดี เพราะพอหลวงมีความเห็นวา โครงการ อพข. จะสรางโรงเรียนพึ่งตนเองแม
จันหลวงซึ่งเปนประโยชนโดยตรงแกชาวบานและเด็กๆ ในหมูบานแมจันหลวง และพอหลวงยังได
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คาดหวังถึงความเจริญทางดานวัตถุอื่นๆที่จะตามมาจากการดําเนินกิจกรรมตางๆของโครงการ
เชน การเดินกระแสไฟฟาเขาหมูบานการทําบัตรประชาชนไทยใหกับชาวบานแมจันหลวง เปนตน
นอกจากนี้ ในการประชุมประจําปเพื่อกําหนดรูปแบบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ของโครงการ อพข. นั้น ถึงแมวาพอหลวงและคณะกรรมการประจําหมูบานแมจันหลวงจะ
เขารวมการประชุมอยางประสม่ําเสมอแตก็ไมมีอํานาจในการตัดสินใจหรือเสนอความคิดเห็นตอที่
ประชุมแตอยางไร เนื่องจากคณะกรรมในที่ประชุมสวนใหญเปนเจาหนาที่ของการโครงการ เปน
บุคคลจากภายนอกซึ่งไดกําหนดเนื้อหาและจุดประสงคในการประชุมในแตละครั้งมากอนแลว ยก
ตัวอยางเชน ชนิดของไมผลที่จะสนับสนุนใหชาวบานแมจันหลวงปลูก อาจารยปูเสนอใหมีการ
ปลูกมะคาเดเมียเพราะอาจารยปูมีความเห็นวา มะคาเดเมียจะเปนพืชเศรษฐกิจที่มีราคาสูงใน
อนาคตเนื่องจากอาจารยปูไดไปดูงานในตางประเทศและพบวาตลาดตางประเทศมีความตองการ
ผลผลิตจากตมมะคาเดเมีย และคาดวาชาวบานแมจันหลวงนาจะสามารถขายใหกับโรงงานได
ในอนาคต แตในความเปนจริงแลว มะคาเดเมียเปนพืชเศรษฐกิจที่ยังไมเปนที่นิยมในประเทศ
ไทย ถาจะขายก็ตองขายใหกับโรงงานที่ผลิตเพื่อสงออกขายในตางประเทศซึ่งตลาดยังคงแคบ
อยูมาก
ดังนั้น ในปจจุบันจึงไมมีชาวบานแมจันหลวงครัวเรือนใดปลูกมะคาเดเมียในไรเลย
เพราะมะคาเดเมียเปนพืชที่ใหมเกินไปสําหรับชาวบาน ระบบตลาดก็ยุงยากมากกวาพวกทอ บวย
และเชอรรี่ที่มีพอคาคนกลางเขามารับซื้อผลผลิตโดยตรงในหมูบานทุกป
กลาวโดยสรุป ลักษณะของการเขาไปพัฒนาหมูบานแมจันหลวงของโครงการ อพข. นั้น
เปนแบบการพัฒนาจากบนลงลาง (Top-Down) เพราะเจาหนาที่ที่ไดเขารวมการประชุมและตัด
สินใจการประกาศเปนเขตปาอภัยทาน ตลอดจนการจัดตั้งโครงการ อพข. ลวนเปนหนวยราชการ
จากสวนกลาง เชน ผูวาราชการสวนจังหวัดเชียงราย เจาคณะจังหวัดเชียงราย ผูอํานวยการศูนย
พัฒนาและสงเคราะหชาวเขาจังหวัดเชียงราย เกษตรจังหวัดเชียงราย เปนตน
โดยที่คณะ
กรรมของโครงการ อพข. ที่มีอํานาจการวางแผนและกําหนดนโยบาย ซึ่งไดแก เจาหนาที่จากศูนย
พัฒนาและสงเคราะหชาวเขาจังหวัดเชียงราย เจาอาวาสวัดสันติครี ี เจาหนาที่จากกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน อาจารยปู และครูจากโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง เปนตน ซึ่งเจาหนาที่ของ
โครงการ อพข. เหลานี้ลวนเปนบุคคลกรจากภายนอกหมูบานแมจันหลวงทั้งสิ้น
นอกจากนี้ ทัศนคติที่เจาหนาของโครงการ อพข. และ ครูจากโรงเรียนพึ่งตนเองแมจัน
หลวงที่มีตอชาวบานแมจันหลวงนั้น มองวาชาวบานแมจันหลวงมีปญหาทางเศรษฐกิจจากการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจและการปลูกพืชเศรษฐกิจเหลานี้ยังสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม ซึ่งชาวบานแมจัน
หลวงไมสามารถแกปญหาตางๆ เหลานี้ได ทางโครงการ อพข. ซึ่งเปนองคกรพัฒนาจากภาย
นอกจึงตองนําทรัพยากรทุกชนิด ตั้งแตเงินทุน วิธีการทํางาน วิธีการจัดองคกร และตลอดจน
แนวคิดหรือคุณคาทางดานจิตใจไปใสใหกับชาวบาน
โดยมิไดคํานึงวา ชาวบานแมจันหลวง
ตองการสิ่งตางๆ เหลานั้นหรือไม นั่นคือ เจาหนาจากโครงการ อพข. มองชาวบานแตเพียงดานลบ
ดานที่เปนปญหาของชาวบานแตเพียงดานเดียว ซึ่งเปนการเขาไปหาชุมชนในทัศนะดังกลาวเปน
การใช “negative approach” และสาเหตุที่ทําใหชาวบานยินดีตองรับการเขามาของโครงการ
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อพข. เพราะมุมมองของชาวบานแมจันหลวงแลว ชาวบานคอนขางหวังผลประโยชนตอบแทน
ในรูปของวัตถุ หรือความเจริญที่หมูบานจะไดรับ เชน การสรางโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง, การ
เดินกระแสไฟฟาเขาสูหมูบาน, การทําบัตรประชาชน เปนตน
เมื่อพิจารณาจากแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน
จากความหมายของการมีสวน
รวมของประชาชนของ วันรักษ มิ่งมณีนาคิน (2531 : 10) วาหมายถึง การเขาไปมีสวนรวมอยาง
แข็งขันและอยางเต็มที่ของกลุมบุคคลที่มีสวนไดสวนเสียในทุกขั้นตอนของของโครงการหรืองาน
พัฒนาชนบท โดยอาจแบงไดเปน
1.การมีสวนรวมในการศึกษาและวิเคราะหชุมชน เพื่อนําไปสูการคนหาปญหาและความ
ตองการที่แทจริงของชุมชน นั่นคือ ชาวบานควรเปนผูตระหนักและรับรูปญหาของตนเอง
2.การมีสวนรวมในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา
3.การมีสวนรวมในการวางแผนในการแกไขปญหา
4.การมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผน เชน การสละแรงงานและทรัพยากรตางๆ
5.การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล
จากการใชแนวคิดการเขาไปมีสวนรวมของประชาชนของวันรักษ มิ่งมณีนาคิน เปนกรอบ
ในการวิเคราะหพบวา การเขาไปมีสวนรวมของชาวบานแมจันหลวงกับโครงการ อพข. และทาง
โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงนั้น เปนไปในรูปแบบของการเขาไปมีสวนรวมในประการที่สามเทา
นั้น นั่นคือ ชาวบานไดเขาไปมีสวนรวมในการสละแรงงานและทรัพยากรในทองถิ่นแกโรงเรียนพึ่ง
ตนเองแมจันหลวง, ชาวบานไดสงบุตรหลานเขารับการศึกษาในโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง และ
ชาวบานไดรับกลาไมผลและเมล็ดพันธุผักมาปลูก รวมทั้งชาวบานจํานวน 25 ครัวเรือนไดเขารวม
การฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสาน เปนตน
ในชวงเวลาที่เจาหนาที่จากศูนยสงเสริมและพัฒนาชาวเขา จังหวัดเชียงราย ไดเขามา
สํารวจสภาพปาไม ตลอดจนการประกาศพื้นที่หมูบานเปนเขตอภัยทานวัดสันติคีรี และจัดตั้งโครง
การ อพข. นั้น ชาวบานแมจันหลวงไมไดมีสวนรวมในการวิเคราะหถึงปญหาที่ตนเองประสบไม
วาจะเปน ปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรผันผวน, ปญหาสารพิษจากการทําเกษตรเชิงเดี่ยว
และปญหาปาไมถูกทําลาย ชาวบานไมไดตระหนักถึงปญหาเหลานี้ดวยตนเอง แตคนภายนอก
(เจาที่จากศูนยสงเคราะหและพัฒนาชาวเขา จังหวัดเชียงราย และเจาหนาที่โครงการ อพข.) เปน
คนชี้นําปญหาใหชาวบานแมจันหลวงไดเห็น เมื่อชาวบานไมไดเปนผูที่เห็นปญหาทําใหขาดการ
วิเคราะหถึงสาเหตุและเขาใจกับปญหาและสาเหตุของปญหาอยางลึกซึ้ง ทําใหปญหาที่เกิดขึ้นไม
สามารถแกไขไดตรงประเด็น ดังจะเห็นไดจากในปจจุบันชาวบานยังทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวอยู
จํานวน 20 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 45.5 (ตารางที่ 18)
นอกจากนี้ ชาวบานยังไมมีสวนรวมในการเลือกวิธีการในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในหมู
บาน รวมทั้งชาวบานไมมีสวนรวมในการเขาไปประเมินผลกิจกรรมหรือการดําเนินงานของโครง
การ อพข. หรือโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงเลย

133

กลาวโดยสรุป จากแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนทั้ง 5 ประการ ชาวบานแมจัน
หลวงไดเขาไปมีสวนรวมแค 1 ขอเทานั้นคือ การมีสวนรวมในการรวมดําเนินการตามแผนและการ
ดังนั้น การเขาไปพัฒนาหมูบานของโครงการ อพข. จึงเปนการเขาไปพัฒนาจากบนลงลางเปน
สําคัญ
สําหรับแนวคิดการเขาไปมีสวนรวมของประชาชนของ ปรัชญา เวสารัตน (2528 : 4) ที่
กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการใชความพยายามที่แตละคนใชใน
กิจกรรมการพัฒนาและการมีการเสียสละทรัพยบางอยาง ดังนี้
1. รวมแสดงความคิดเห็น ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในชั้นตอนใดของกิจกรรมการพัฒนาก็ได
2. รวมสละทรัพยากรวัตถุ
3. รวมสละแรงกาย
4. รวมสละเวลา
ถานํากรอบแนวคิดในการเขาไปมีสวนรวมของประชาชนขางตนมาวิเคราะหจะพบวา ชาว
บานแมจันหลวงไดรวมเสียสละทรัพยากรวัตถุ, รวมเสียสละแรงกาย และรวมสละเวลา ในการเขา
รวมกิจกรรมในขบวนการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานของโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง นั่น
คือ สรุปแลวชาวบานแมจันหลวงเปนแตเพียงผูรับและเขารวมในการดําเนินกิจกรรมของโครงการ
อพข. เทานั้น
นอกจากนี้ ปญหาอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นกับกระบวนการถายทอดแนวคิดเกษตรผสม
ผสานไปสูชาวบานแมจันหลวงก็คือ ความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรมของชาวบานแมจัน
หลวงกับเจาหนาที่ของโครงการ อพข. และครูที่โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง นั่นคือ ความแตก
ตางระหวางผูถายทอดแนวคิดและผูรับการถายทอดทางดานภาษาและวัฒนธรรม เนื่องจากเจา
หนาที่และครูที่โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงพูดภาษาไทยภาคกลางและภาษาพื้นเมืองของภาค
เหนือ แตชาวบานแมจันหลวงนั้นพูดภาษาอาขา ถึงแมวา ชาวบานแมจันหลวงสวนใหญจะ
สามารถฟงภาษาไทยภาคกลางได และชาวบานแมจันหลวงสวนหนึ่งสามารถพูดภาษาไทยภาค
กลางได ซึ่งมีจํานวนประมาณ 120 คน คิดเปนรอยละ 46.3 จากจํานวนประชากรทั้งหมด 259
คน แตการที่ผูถายทอดแนวคิดไมสามารถสื่อสารภาษาเดียวกับชาวบานได ทําใหกระบวนการ
ถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานมีขอจํากัดในบางครั้ง เชน ชาวบานแมจันหลวงที่จะเขารวมการ
ฝกอบรมเกษตรผสมผสานกับทางโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงนั้น ตองสามารถสื่อสารภาษาไทย
กับอาจารยปูและเจาหนาที่คนอื่นๆ ไดดีพอสมควร
นอกเหนือจากปญหาความแตกตางของภาษาแลว ยังมีปญหาความแตกตางทางวัฒน
ธรรมดวย ชาวบานแมจันหลวงเปนชาวไทยภูเขาเผาอาขา ซึ่งมีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ เชน
การนับถือผี และความเชื่อทางไสยศาสตรตางๆ ตลอดถึงวัฒนธรรมในการอุปโภคบริโภค ซึ่ง
ตองเรียนรูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
การเขาไปพัฒนาหมูบานจะตองทําความเขาใจในสวนนี้
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ชาวบานและทําการผูกสัมพันธกับชาวบานเพื่อใหชาวบานมีความรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน
และจะทําใหการถายทอดแนวคิดตางๆ ประสบความสําเร็จ

5.2 การวิเคราะหกระบวนการถายทอดองคความรูการทําเกษตรผสมผสาน
สําหรับกระบวนการในการถายทอดองคความรูในการทําเกษตรผสมผสานไปสูชาวบาน
แมจันหลวงนั้น ทางโครงการ อพข. ไดใชโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงเปนสื่อกลาง (Mediator) ใน
การถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานไปสูชาวบานแมจันหลวง โดยผานทางเด็กนักเรียนในโรง
เรียนและผานทางการฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสานใหกับชาวบานแมจันหลวงโดยตรง
นอกจากนี้ ทางโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงยังไดจัดทําแปลงเกษตรผสมผสานและแปลง
สาธิตการทําเกษตรผสมผสานในโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงเพื่อแสดงเปนตัวอยางใหชาวบาน
ไดเห็นถึงประโยชนจากการทําเกษตรผสมผสาน ไมวาจะเปนความสามารถในการพึ่งตนเองดาน
อาหาร หรือสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น โดยที่แปลงสาธิตเกษตรผสมผสานนั้นยังใชเปนสถานที่เพื่อ
ใหชาวบานที่เขารับการฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสานไดฝกภาคปฏิบัติหลังจากการเรียนรูภาค
ทฤษฎีอีกดวย
และสําหรับแปลงเกษตรผสมผสานในบริเวณโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงนั้น
เปนตัวอยางที่ดีซึ่งแสดงใหเหนถึงความสามารถในการพึ่งตนเองดานอาหารจากการทําเกษตรผสม
ผสาน
เนื่องจากเด็กๆ ในโรงเรียนไดเก็บเกี่บวผลผลิตจากแปลงเกษตรผสมผสานเหลานี้มา
ประกอบอาหารเพื่อรับประทานทุกวันตลอดทั้งป
สําหรับการถายทอดแนวความคิดเกษตรผสมผสานไปสูเด็กนักเรียนของโรงเรียนนั้น ทําได
โดยผานทางกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียนไมวาจะเปนการเรียนรูภาคทฤษฎีจากหนังสือเรียน และการ
ฝกปฏิบัติในแปลงเกษตรผสมผสานในโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง นอกจากนี้ จากที่กลาวมา
แลววา ทางโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงไดนําผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดจากแปลงเกษตรผสมผสานไป
ใชในการประกอบอาหารใหเด็กรับประทานทุกวัน
โดยที่เด็กทุกคนจะไดรวมกิจกรรมในแปลง
เกษตรทุกวันในชวงเชากอนเขาเรียนและชวงเย็นหลังเลิกเรียน และหมุนเวียนหนาที่ในการปลูกผัก
, รดน้ํา, เลี้ยงไกไข, เก็บไขไก เปนตน
สําหรับการฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสานใหกับชาวบานแมจันหลวงนั้น บุคคลที่เปนผู
นําและมีบทบาทในการตัดสินใจคือ อาจารยปู เนื่องจากอาจารยปูเปนบุคคลที่มีความรูทางเกี่ยว
กับการทําเกษตรกรรมในที่ราบสูงเปนอยางดี
อยางไรก็ตาม จากการศึกษาในครั้งนี้พบวา
ปญหาที่พบในกระบวนการถายทอดแนวคิดก็คือ ปญหาการขาดความตอเนื่องของการฝกอบรม
การทําเกษตรผสมผสาน นั่นคือ ถึงแมวา อาจารยปูจะไดวางรากฐานในการฝกอบรมการทํา
เกษตรผสมผสานเปนอยางดี เชน การสรางโรงเพาะชํา หรือ โรงอบเมล็ด เปนตน เพื่อที่การฝกอบ
รมการทําเกษตรผสมผสานจะสามารถดําเนินการไดอยางครบวงจร เปนแตเพียงการวางรากฐาน
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ทางดานวัตถุและสิ่งกอสรางเทานั้น แตไมมีการถายทอดองคความรูใหกับบุคคลอื่นๆ และเมื่อ
อาจารยปูตองยายไปประจําการที่อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม เมื่อป พ.ศ. 2543 ทําใหทาง
โครงการ อพข. ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถที่เทียบเทากับอาจารยปูมาบริหารงานและ
จัดการฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสานใหกับชาวบานแมจันหลวง
ทําใหการฝกอบรมการทํา
เกษตรผสมผสานใหกับชาวบานแมจันหลวงตองหยุดชะงักไปในป พ.ศ. 2543 ดังที่ไดกลาวมาขาง
ตน
อยางไรก็ตาม ถึงแมวา ผูนําหรือวิทยากร (อาจารยปู) ที่ทําหนาที่ในการถายทอดความรู
เกี่ยวกับการทําเกษตรผสมผสานนั้นมีความรูในเรื่องนี้อยางแทจริงและลึกซึ้ง อีกทั้งอาจารยปูยังมี
ประสบการณมานานในการฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสาน แตจากการศึกษาในครั้งนี้พบวา
เมื่อพิจารณากระบวนการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสาน โดยใชวิธีการฝกอบรมการทําเกษตร
ผสมผสานใหแกชาวบานนั้น จากรายระเอียดในตารางที่ 15 แสดงวา ชาวบานแมจันหลวงยินดีที่
จะรับเทคนิคการทําเกษตรผสมผสานที่ไมยุงยากซับซอนและมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาว
บานเทานั้น นั่นคือ ชาวบานแมจันหลวงยินดีที่จะรับกลาไมผลไปปลูกในไรนา และรับเทคนิคการ
ปลูกพืชผสมผสานลงในไรนา
เนื่องจากการดําเนินงานไมยุงยากและมีความสอดคลองกับวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของชาวบานแมจันหลวง
ดังจะเห็นไดจากชาวบานแมจันหลวงทุกครัวเรือนไดรับ
เทคนิคนี้ไปประยุกตใชในไรนา แตชาวบานแมจันหลวงไมรับเทคนิคการปรับปรุงพื้นที่การเกษตร
ใหเปนแบบขั้นบันได, เทคนิคการทํา check dam, การเลี้ยงไกไขบนบอปลา และการเลี้ยงสัตว
ตางๆที่โรงเรียนไดมอบให นั่นคือ ชาวบานเพียงแครอยละ 65.9, 18.2, 0, 2.3 ตามลําดับ ที่รับ
เทคนิคการทําเกษตรผสมผสานที่ไดกลาวไวขางตนไปปฏิบัติในไรนา ซึ่งนับวาเปนอัตราสวนที่นอย
มาก สําหรับเทคนิคการปรับปรุงพื้นที่การเกษตรใหเปนแบบขั้นบันไดที่ชาวบานรอยละ 65.9 ได
นําไปประยุกตใชในไรนั้น พบวา ชาวบาน 25 ครัวเรือน (คิดเปนรอยละ 56.8) เปนชาวบานที่ไดเขา
รวมการฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสานกับทางโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง ซึ่งทางโรงเรียน
พึ่งตนเองแมจันหลวงไดชวยเหลือชาวบานเหลานั้นปรับปรุงพื้นที่การเกษตรใหเปนแบบขั้นบันได
นั่นคือ แทที่จริงแลวมีชาวบานเพียงจํานวน 4 ครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 9.1 เทานั้นที่รับเทคนิค
นี้ไปประยุกตใชในไรนา
จากที่กลาวมาขางตนวา หลังการฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสานใหกับชาวบานแมจัน
หลวงได 2 ป ชาวบานแมจันหลวงไดจัดตั้งกลุมเกษตรกรในหมูบานแมจันหลวงเมื่อป พ.ศ.2541
ก็ไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากขาดการสงเสริมอยางตอเนื่องจากโครงการ อพข. เพราะความ
ไมพรอมของบุคลากรในโครงการ อพข. ในปจจุบันไมมีการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรในหมู
บานแมจันหลวงอีกตอไปแลว
ตลอดจนการตั้งกองทุนหมุนเวียนพันธุพืชและสัตวที่ตั้งขึ้นเพื่อป พ.ศ.2540 ก็ไมมีการ
ดําเนินงานตอในปจจุบัน เนื่องจากชาวบานแมจันหลวงไมนิยมเลี้ยงสัตวที่กองทุนฯ ไดมอบให
เพราะมีตนทุนและความยุงยากในการเลี้ยงดูสัตวตางๆ เหลานี้ สาเหตุอีกประการเปนเพราะวา
การเลี้ยงสัตวเหลานี้ไมสอดคลองกับวีถีชีวิตและคานิยมของชาวบานแมจันหลวง ยกตัวอยางเชน
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การเลี้ยงไกไขบนบอปลาดุก ชาวบานแมจันหลวงไมนิยมบริโภคเนื้อปลา โดยเฉพาะปลาที่
เลี้ยงจากมูลไก ทําใหชาวบานแมจันหลวงทั้ง 44 ครัวเรือน ไมไดเลี้ยงไกไขบนบอปลาดุกเลย (ตา
รางที่ 15) ในปจจุบัน ชาวบานแมจันหลวงยังคงเลี้ยงมาที่ไดรับมา เนื่องจากชาวบานสามารถใช
ประโยชนจากมาในการดําเนินชีวิตได ชาวบานบางครัวเรือนเลี้ยงมามากอนแลว
นอกจากนี้ อีกปจจัยหนึ่งที่มีผลใหชาวบานตัดสินใจเลือกรับเทคโนโลยีก็คอื ผลประโยชนที่
ชาวบานเล็งเห็นวาจะไดรับ ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากตารางที่ 25 ซึ่งพบวา ชาวบานแมจัน
หลวงมีความเห็นวา การทําเกษตรผสมผสานทําใหชาวบานมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เนื่องจาก
การทําเกษตรผสมผสานทําใหชาวบานมีรายไดสม่ําเสมอตลอดทั้งป และยังชวยลดภาระหนี้สิน
ของชาวบานลงอีกดวย
อีกทั้งการทําเกษตรผสมผสานยังทําใหชาวบานมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
เพราะมีอาหารบริโภคอยางเพียงพอตลอดทั้งป นอกจากนี้ สภาพแวดลอมรอบๆ หมูบานยังดี
ขึ้นเนื่องจากการทําเกษตรผสมผสานอีกดวย
กลาวโดยสรุป ชาวบานแมจันหลวงยินดีที่จะรับเทคโนโลยีตางๆ ไปประยุกตใชในไรนา แต
ขึ้นอยูกับความยุงยากซับซอนของเทคโนโลยีนั้น ตลอดจนเทคโนโลยีเหลานั้นตองสอดคลองกับวิถี
ชีวิตของชาวบานแมจันหลวง
และชาวบานแมจันหลวงเล็งเห็นถึงประโยชนจากการทําเกษตร
ผสมผสานจึงไดยังคงทําเทคนิคการทําเกษตรผสมผสานในไรนาอยูจนถึงปจจุบัน
จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปไดวา กระบวนการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานไปสูชาว
บานแมจันหลวง โดยใชการฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสานใหแกชาวบานแมจันหลวงไมประสบ
ความสําเร็จ โดยพิจารณาจากจุดประสงคของกระบวนการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานใน
เรื่องของการถายทอดเทคนิคในการทําเกษตรผสมผสานนั้นพบวา การที่ชาวบานแมจันหลวงได
เลือกรับเทคโนโลยีบางอยางที่เห็นผลประโยชน, ไมยุงยากซับซอน และสอดคลองกับวิถีชีวิตของ
ชาวบานเทานั้น นั่นคือ ชาวบานแมจันหลวงไมไดทําเกษตรผสมผสานอยางครบวงจรในไรนาของ
ตน เนื่องจากชาวบานยังไมมีความเขาใจในหลักการสําหรับการทําเกษตรผสมผสานอยางแทจริง
อีกทั้งยังมีชาวบานบางสวนยังคงปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อขายในตลาดอยู
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากจุดประสงคของกระบวนการถายแนวคิดเกษตรผสมผสานใน
เรื่องของการพึ่งตนเองนั้นพบวา ชาวบานสามารถพึ่งเองไดจริงในดานอาหาร แตชาวบานยังไม
สามารถสรางเศรษฐกิจแบบพอเพียงในจิตใจได เนื่องจากหมูบานมีการติดตอกับโลกภายนอก
และมีการรับกระแสของลัทธิบริโภคนิยม ดังจะเห็นไดจากเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ ที่ชาว
บานซื้อมา เชน วิทยุ, ตูเย็น, รถปคอัพ เปนตน
และชาวบานมีคานิยมที่จะซื้อเครื่องใชไฟฟา
และสินคาตางๆ จากภายนอกเพิ่มมากขึ้นดวย
สําหรับการถายทอดความรูดานการทําเกษตรผสมผสานไปสูเด็กนักเรียนนั้นพบวา
ประสบความสําเร็จ โดยพิจารณาจากเด็กนักเรียนในโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงมีความเขาใจ
ถึงหลักการทําเกษตรผสมผสานจากการลงมือปฏิบัติในแปลงเกษตรผสมผสานในโรงเรียน อีกทั้ง
ผลผลิตจากแปลงเกษตรผสมผสานเหลานั้นยังไดกลายเปนอาหารสําหรับเด็กนักเรียนอีกดวย ซึ่ง
นับวาเปนตัวอยางที่ดีที่ทําใหเด็กนักเรียนเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากการทําเกษตรผสมผสาน
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นั่นคือ การทําเกษตรผสมผสานสามารถผลิตอาหารเพื่อบริโภคไดอยางพอเพียงตลอดทั้งป ทํา
ใหเด็กเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการทําเกษตรผสมผสาน
การถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานไปสูเด็กนักเรียนในโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง
ประสบความสําเร็จ
สามารถพิจารณาจากเด็กนักเรียนทุกคนสามารถดําเนินกิจกรรมในแปลง
เกษตรผสมผสานทุกวัน และจากการสัมภาษณเด็กในหมูบานแมจันหลวงทั้ง 44 ครัวเรือน พบวา
เด็กๆ เขาศึกษาที่โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงมีกิจกรรมที่ตองชวยเหลือผูปกครองในไรนาคือ การ
รดน้ําผักในวันหยุด รวมไปถึงการดูแลผักตางๆ ในแปลง เชน กําจัดวัชพืช, พรวนดิน เปนตน
โดยที่เด็กๆ ไดนําประสบการณที่ไดมาจากแปลงเกษตรผสมผสานที่ตองดูแลอยูทุกวัน
สาเหตุที่ทําใหเด็กไดรับการถายทอดองคความรูในการทําเกษตรผสมผสาน เนื่องจากโรง
เรียนเปนสถาบันทางสังคมที่มีอิทธิพลโดยตรงกับเด็กๆ โดยที่งานวิจัยของ สุรเชษฐ เวชชพิทักษ
(2533) กลาวไววา การศึกษาถึงโครงสรางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของมนุษยนั้น มีความจําเปนที่จะ
ตองพิจารณาองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการคือ 1.ระบบการผลิต หรือระบบการทํามาหากิน
2.ระบบความสัมพันธหรือโครงสรางของสังคม และสุดทาย 3.ระบบความเชื่อหรือบรรทัดฐานของ
สังคม
เมื่อใดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในระบบใดระบบหนึ่งก็จะสงผลตอเนื่องทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นในระบบอื่นๆ ดวย
โรงเรียนก็เปนสวนหนึ่งของโครงสรางของสังคม นั่นคือ โรงเรียนเปนสถาบันทางสังคมที่ทํา
หนาที่ในการจัดระเบียบของสังคม ดวยการอบรมปลูกฝงใหสมาชิกในสังคมยอมรับบรรทัดฐานซึ่ง
เปนโลกทัศนและระบบคุณคาของสังคม และเมื่อโลกทัศนและระบบคุณคาของสมาชิกในสังคม
เปลี่ยนไปจะสงผลใหระบบการผลิตของสังคมเปลี่ยนแปลงไปดวย เพื่อใหสอดคลองกับโลกทัศนที่
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากโลกทัศนและระบบคุณคามีอิทธิพลตอโครงสรางสังคมและระบบการ
ผลิตของสังคม
ดังนั้น โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงจึงสามารถถายทอดแนวคิดในการพึ่งตนเอง ตลอด
จนองคความรูในการทําเกษตรผสมผสานผานไปสูเด็กนักเรียนโดยตรงผานทางกิจกรรมตางๆ ใน
แปลงเกษตรผสมผสาน ซึ่งกิจกรรมเหลานี้เปนการฝกฝนใหเด็กๆ มีความรูในการทําเกษตรผสม
ผสานโดยตรงและยังมีทัศนคติที่ดีตอการทําเกษตรผสมผสานจากโรงเรียนในทางออม ทําใหเด็ก
มีระบบความเชื่อและบรรทัดฐานชุดใหมที่ดีตอการทําเกษตรผสมผสาน แลวเด็กๆ ก็ไดนําความรู
ในการทําเกษตรผสมผสานที่ไดรับไปเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตในหมูบานแมจันหลวงในทายที่
สุด
กลาวโดยสรุป โดยสาเหตุที่ทําใหกระบวนการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานไปสูเด็ก
ประสบผลสําเร็จ
เนื่องจากโรงเรียนเปนสื่อกลางซึ่งมีอิทธิพลตอคุณคาทางดานจิตใจของเด็กๆ
โดยตรง
เพราะโรงเรียนเปนสถาบันทางสังคมที่ทําหนาที่ในการขัดเกลาสมาชิกในสังคมโดย
และเนื่องจากโรงเรียนพึ่งตนเองแมจัน
เฉพาะเด็กๆ ใหมีระบบความคิดตามที่สังคมตองการ
หลวงเปนโรงเรียนที่ตั้งขึ้นมาโดยโครงการ อพข. มีจุดประสงคเพื่อถายทอดแนวคิดในเรื่องการทํา
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เกษตรผสมผสานใหกับเด็กๆ ทําใหเด็กไดรับการปลูกฝงแนวคิดในการทําเกษตรผสมผสาน
โดยตรง
นอกจากนี้ เด็กๆ ในโรงเรียนไดเขารวมกิจกรรมการทําเกษตรผสมผสานทุกวัน เชา-เย็น
ทําใหกระบวนการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานโดยใชโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงเปนสื่อ
กลางไปสูๆ เด็กนักเรียนจึงประสบผลสําเร็จมากกวาการถายทอดไปสูชาวบานแมจันหลวง เพราะ
ความสม่ําเสมอและตอเนื่องของกิจกรรม
อยางไรก็ตาม ถึงแมวา เด็กๆ ที่เขารับการศึกษาจากโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงจะได
รับการถายทอดองคความรูในการทําเกษตรผสมผสานโดยผานกิจกรรมที่เปดโอกาสใหลงมือ
ปฏิบัติในแปลงเกษตร และเด็กๆ ไดนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในไรนาของผูปกครอง โดย
เทคนิคที่เด็กนําไปปฏิบัติก็คือ การดูแลแปลงผักตางๆ เปนตน แตเด็กๆ เหลานี้ไมมีบทบาทใน
การตัดสินในการทําเกษตรกรรมของผูปกครอง นั่นคือ เด็กมีหนาที่แคเพียงชวยเหลืองานตามที่ผู
ปกครองกําหนด ซึ่งก็มักเปนหนาที่งายในการดูแลแปลงผัก เนื่องจากเด็กๆ มีประสบการณจาก
แปลงเกษตรผสมผสานในโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง แตเด็กๆ ไมมีอํานาจในการตัดสินใจใหผู
ปกครองหันมาทําเกษตรผสมผสานอยางเต็มรูปแบบเหมือนกับทางโรงเรียน

5.3 การประยุกตเทคนิคเกษตรผสมผสานไปปฏิบัติของชาวบานและสภาพของหมูบานแม
จันหลวงในปจจุบัน
จากการศึกษาครั้งนี้พบวา ชาวบานแมจันหลวงมีการประยุกตใชเทคนิคในการทําเกษตร
ผสมผสานที่ไดรับการถายทอดในไรนาเปนบางอยาง (ตารางที่ 15) นั่นคือ ชาวบานทั้ง 44 ครัว
เรือน คิดเปนรอยละ 100 รับเทคนิคการปลูกพืชหลากหลายชนิดลงในไรนา และการรับกลาไมผล
ชนิดตางๆ ไปปลูกผสมผสานลงในไรนา สําหรับการทําขั้นบันไดในไรนั้น มีชาวบานจํานวน 29
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 65.9 สวนเทคนิคในการทําเช็กแดมนั้น ชาวบานแมจันหลวงจํานวน 8
ครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 18.2 และสุดทายการเลี้ยงสัตวที่โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงได
มอบใหกับชาวบานนั้น ในปจจุบันมีเพียงครอบครัวของพอหลวงเทานั้นที่เลี้ยงมาที่ไดรับมาอยู
สําหรับเทคนิคการทําเกษตรผสมผสานที่ชาวบานแมจันหลวงไมนําไปปฏิบัติเลยก็คือ การเลี้ยงไก
ไขบนบอปลา
โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับเทคนิคการทําเกษตรผสมผสานไปปฏิบัติของชาวบานแม
จันหลวงก็คือ ความซับซอนของเทคนิคและตนทุนในการดําเนินงาน นั่นคือ เทคนิคในการเลี้ยงไก
ไขบนบอปลานั้นมีตนทุนสูงถึงประมาณ 3,000 บาทตอเดือน ในกรณีไกไขประมาณ 100 ตัว
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เพราะตองเสียคาใชจายในการซื้ออาหารสําหรับเลี้ยงไกไขเหลานั้น (โรงเรียนพึ่งตนเองแมจัน
หลวง, 2544)
สวนการทําขั้นบันไดในไรนั้น เนื่องจากไรของชาวบานมีความลาดชันกวาบริเวณโรงเรียน
พึ่งตนเองแมจันหลวง และตองใชแรงงานและเวลาในการทํามาก ชาวบานแมจันหลวงจํานวน
25 ครัวเรือน (รอยละ 56.8) ที่เขารวมรับการฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสานไดรับความชวย
เหลือจากโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงในเรื่องของแรงงานและวิธีการในการทําขั้นบันได ทําให
ชาวบานทั้ง 25 ครัวเรือนมีไรแบบขั้นบันได ครัวเรือนละ 2 ไร สวนชาวบานอีกจํานวน 4 ครัวเรือน
ที่ไมไดเขารับการฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสานกับทางโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงไดลองทํา
ขั้นบันไดในไรของตนเองประมาณ 2 ไรตอครัวเรือน แตเนื่องจากปญหาความลาดชันจากที่กลาว
มาขางตนทําใหเทคนิดการทําขั้นบันไดในไรนาไมเปนที่นิยมสําหรับชาวบานแมจันหลวง
นอกจากนี้ ชาวบานแมจันหลวงยังเลือกที่จะปลูกไมผลเปนบางชนิด โดยที่ชาวบานแมจัน
หลวงจะเลือกปลูกไมผลที่สามารถขายผลผลิตในราคาที่สูงและมีประโยชนตอการอุปโภคบริโภค
ดังจะเห็นไดจากตารางที่ 12 และ 16 ที่แสดงชนิดของกลาไมผลที่โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง
มอบใหชาวบาน และชนิดของไมผลที่ชาวบานปลูกในไรพบวา ชาวบานแมจันหลวงไมไดปลูกตน
มะไฟหวาน, ขนุน และถั่วแดงหลวงที่ไดรับจากทางโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงเลย เนื่องจากผล
ไมทั้งสองไมเปนที่ตองการของตลาดแมสลอง
และชาวบานแมจันหลวงไมนิยมบริโภคถั่วแดง
หลวง สําหรับลิ้นจี่, ฝรั่ง และกลวยน้ําวานั้น มีชาวบานจํานวน 19, 9 และ 31 ครัวเรือน ที่ปลูก
ผลไมดังกลาวซึ่งคิดเปนรอยละ 43.2, 20.5, 70.5 ตามลําดับ เนื่องจากผลไมทั้ง 3 ชนิดนั้น ชาว
บานนิยมบริโภคและใชประโยชนได เปนที่นาสังเกตวา สําหรับบวย, ทอ, เชอรรี่ และกาแฟนั้น
ชาวบานทั้ง 44 ครัวเรือน ซึ่งเปนรอยละ 100 ปลูกในไร เนื่องจากชาวบานสามารถขายได และ
เปนแหลงที่มาของรายไดสวนใหญของชาวบาน จากตารางที่ 22 และ 23 พบวา ชาวบานแมจัน
หลวงมีรายไดเฉลี่ยประมาณ 15,000-20,000 บาทตอป และมีรายไดจากไมผลตางๆ ประมาณ
7,000-10,000 บาท นั่นคือ คิดเปนรอยละ 50-60 ของรายไดทั้งหมดตอป
ปจจัยอีกประการที่มีอิทธิพลในการเลือกรับเทคนิคเกษตรผสมผสานมาปฏิบัติคือ ความ
สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบาน ยกตัวอยางเชน ถาเปรียบเทียบการเลี้ยงสุกร
พันธุกับการเลี้ยงมาแลวจะพบวา ชาวบานแมจันหลวงมีการเลี้ยงมาเพื่อใชงานอยูกอนแลว ดัง
นั้น ชาวบานแมจันหลวงจึงยินดีที่จะรับมาไปเลี้ยง แตการเลี้ยงสุกรพันธุนั้นไมสอดคลองกับวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของชาวบาน ปจจุบัน ชาวบานไมไดเลี้ยงสุกรพอพันธุแมพันธุจํานวน 6 ตัว ที่ทางโรง
เรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงไดมอบใหเมื่อป พ.ศ.2540 แตชาวบานยังคงเลี้ยงมาที่ไดรับมาอยู
เพราะสามารถใชแรงงานมาในการเดินทางไปไรได
กลาวโดยสรุป ในปจจุบันรูปแบบการทําการเกษตรของชาวบานแมจันหลวงไดรับถายทอด
มาจากโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงเปนแบบเกษตรผสมผสานที่ประกอบดวยกิจกรรมการผลิต
แบบพืชกับพืชเทานั้น รูปแบบการทําเกษตรผสมผสานของชาวบานไมมีกิจกรรมระหวางพืชกับ
สัตว หรือสัตวกับสัตวเลย เนื่องจากการเลี้ยงสัตวมีตนทุนสูงและมีความทซับซอนมากกวาการ
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ปลูกพืช โดยที่ชาวบานแมจันหลวงจะปลูกไมผลและผักหลากหลายชนิดเพื่อรมไมผลจะให
รมเงาแกผักตางๆ เพื่อประหยัดน้ําที่จะใชรดในฤดูรอน และการเกื้อกูลกันระหวางผักตางๆ กับไม
ผลก็ทําใหชาวบานสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มขึ้นดวย
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกเทคนิดการทําเกษตรผสมผสานไปปฏิบัติในไรก็คือ 1.ตนทุน
ในการดําเนินกิจกรรมเหลานั้น เชน ชาวบานไมเลี้ยงไกไขบนบอปลาเลยเพราะมีตนทุนสูง
3. ความไมสอด
2.ความยุงยากซับซอนในการปฏิบัติกิจกรรม เชน การทําขั้นบันไดในไรนา
คลองกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบาน เชน การเลือกปลูกไมผลเปนบางอยางเพราะไมเกิด
ประโยชนทางเศรษฐกิจใหแกชาวบาน และการไมปลูกถั่วแดงหลวงเพราะชาวบานแมจันหลวงไม
นิยมบริโภค เปนตน
อยางไรก็ตาม ถึงแมวาโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงไดถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสาน
ใหแกชาวบานแมจันหลวงแลว แตในปจจุบันชาวบานแมจันหลวงยังคงทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวไป
พรอมๆ กับการทําเกษตรผสมผสาน นั่นคือ ชาวบานแมจันหลวงยังคงปลูกพืชเศรษฐกิจบางอยาง
เชน ขิง, กะหล่ําปลี และมะเขือเทศ ไปพรอมๆกับการทําเกษตรผสมผสาน
โดยมีชาวบาน
จํานวน 20 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 45.5 (ตารางที่ 18) ที่ยังคงปลูกพืชเศรษฐกิจ สาเหตุเพราะ
พืชเศรษฐกิจเหลานี้ใหผลตอบแทนเปนเงินเร็วกวาการปลูกไมผล
ไมผลตางๆ ตองใชเวลา
ประมาณ 4-5 ปจึงจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตขายได ผิดกับพืชเศรษฐกิจที่สามารถเก็บผลผลิต
ขายไดในเวลาเพียง 2-3 เดือน แตชาวบานไดลดพื้นที่ที่ใชปลูกพืชเศรษฐกิจเหลานี้ลงจาก 3-5 ไร
เปน 1-2 ไร ในปจจุบัน
นอกจากนี้ หลังจากการทําเกษตรผสมผสานแลวหมูบานแมจันหลวงมีสภาพแวดลอมที่ดี
ขึ้น นั่นคือ สภาพปาเสื่อมโทรมลดลงจากจํานวน 14,564 ไร เปน 8,625 ไร ในป พ.ศ.2544 (ศูนย
สงเสริมและพัฒนาชาวเขา จังหวัดเชียงราย, 2544) สภาพภูมิประเทศในปจจุบันเปนปาไมเขียว
ขจีผิดกับเมื่อกอนที่เปนเทือกเขาหัวโลน ซึ่งสภาพปาไมที่ดีขึ้นนี้มีสาเหตุมาจากการปลูกปาทดแทน
และการหยุดถางและเผาปาเพื่อนําพื้นที่มาปลูกพืชเศรษฐกิจของชาวบาน
ตลอดจนปริมาณน้ําที่ใชในการทําเกษตรกรรมก็เพิ่มขึ้น ชาวบานแมจันหลวงไมประสบ
กับปญหาขาดแคลนน้ําในฤดูรอน เพราะชาวบานสวนหนึ่งจํานวน 5 ครัวเรือน (คิดเปนรอยละ
11.4) ที่ใชน้ําเพื่อการเกษตรจากเช็กแดมในบริเวณโรงเรียนพี่งตนเองแมจันหลวงและมีชาวบาน
จํานวน 8 ครัวเรือน (คิดเปนรอยละ 18.2) ที่สรางเช็กแดมขึ้นเองในไร (ตารางที่ 15) ชาวบานยัง
กลาวอีกวา ในปจจุบันฝนตกตองตามฤดูกาลและปริมาณน้ําฝนที่ตกก็เพียงพอกับการทําเกษตรใน
แตละป โดยเฉพาะในชวง 2 ปที่ผานมานี้ และไมตองประสบกับปญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับ
บริโภคในฤดูรอน
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5.4 การพึ่งตนเองของชาวบานแมจันหลวงตามหลักทฤษฎีใหม
เนื่องจากจุดประสงคในการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานไปสูชาวบานแมจันหลวง
ของโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงคือ เพื่อใหชาวบานแมจันหลวงสามารถพึ่งตนเองในเรื่องการ
ผลิตอาหารเพื่อบริโภคใหเพียงพอเปนอันดับแรกซึ่งเปนจุดประสงคของทฤษฎีใหมในขั้นที่ 1 และ
เปาหมายตอไปก็คือ ในอนาคตชาวบานสามารถรวมกลุมกันในหมูบานเพื่อพัฒนาไปสูเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงตามหลักการทฤษฎีใหมในขั้นที่ 2 และ 3 ตอไป
จากการศึกษาในครั้งนี้พบวา ในปจจุบันชาวบานแมจันหลวงสามารถผลิตขาวไดเพียงพอ
กับการบริโภคในแตละป โดยที่ชาวบานสวนใหญประมาณรอยละ 70.45 สามารถผลิตขาวได
เฉลี่ยครัวเรือนละ 200-250 ถังตอป (ตารางที่ 19) ซึ่งเปนปริมาณที่เพียงพอแกการบริโภคทั้ง
ครอบครัวตอป จากการวิจัยการบริโภคขาว ผัก ผลไมและเนื้อสัตวของขนาดครัวเรือนไทย (ดิเรก
ปทมสิริวัฒน และตอทรัพย ผลดี, 2533 : 5) พบวา ครัวเรือนที่มีสมาชิกประมาณ 4 คน โดยเฉลี่ย
นั้น มีความตองการปริมาณขาวที่บริโภคตอคนไมเกิน 2.5 กิโลกรัมตอเดือน หรือไมเกิน 30
กิโลกรัมตอปโดยเฉพาะครัวเรือนเกษตรกร
อยางไรก็ตาม เนื่องจากชาวบานแมจันหลวงเปนชาวไทยภูเขาเผาอาขาซึ่งจะบริโภคขาว
ในปริมาณที่มากกวาเกษตรกรทั่วไป นั่นคือ ชาวบานแมจันหลวงจะบริโภคขาวโดยเฉลี่ย 35-40
กิโลกรัมตอคนตอป และขนาดครัวเรือนของชาวบานแมจันหลวงมีสมาชิกประมาณ 5-6 คน นั่น
คือ ชาวบานแตละครัวเรือนมีขาวเพื่อการบริโภคอยางพอเพียงตลอดทั้งป เพราะโดยเฉลี่ยแลว
ครอบครัวที่มีบุตรและแรงงานประมาณ 4-5 คน สามารถผลิตขาวไดมากกวา 200 ถังตอป ในพื้น
ที่ประมาณ 3-5 ไรตอครัวเรือน (โดยเฉลี่ย 4 ไรตอครัวเรือน)
นอกจากชาวบานแมจันหลวงจะสามารถผลิตขาวไดเพียงพอกับการบริโภคแลว ชาวบาน
แมจันหลวงยังสามารถปลูกผักตางๆ เชน ผักกาด, หอมชู, มะเขือเครือ, มะเขือขา, ถั่วฝกยาว, ถั่ว
ลิสง, พริก เปนตน ลงในไรนาไดเพียงพอกับการบริโภคตลอดทั้งป โดยเฉพาะในฤดูรอนที่ไม
สามารถหาอาหารจากปาไดมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับการทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว ชาวบานมี
คาใชจายในการซื้ออาหารสดพวกผักตาง เหลานี้เพื่อการบริโภคประมาณ 2,000-3,000 บาทตอป
ตอครัวเรือน
อยางไรก็ตาม การที่ชาวบานแมจันหลวงสามารถผลิตขาวไดเพียงพอกับการบริโภคนั้น มี
สาเหตุสําคัญมาจาก การลดปริมาณพื้นที่สําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ 1-2
ไรตอครัวเรือน
สาเหตุอีกประการหนึ่งก็คือสภาพแวดลอมที่ดีขึ้นทั้งในเรื่องความอุดมสมบูรณ
ของดินและปริมาณน้ําฝน จากการสัมภาษณชาวบานกลาววา มีน้ําสําหรับทําเกษตรกรรมอยาง
พอเพียง ทําใหสามารถเก็บเกี่ยวขาวและผลผลิตจากการทําเกษตรไดเพิ่มขึ้น
ดังนั้น ทัศนคติที่ชาวบานแมจันหลวงไดตระหนักหลังจากการถายทอดแนวคิดเกษตรผสม
ผสานก็คือ การทําเกษตรผสมผสานนําไปสูความสามารถในการพึ่งพาตนเองในเรื่องของการผลิต
อาหารเพื่อการบริโภค เมื่อเปรียบเทียบกับการทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวแลว ชาวบานแมจันหลวง
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สามารถผลิตอาหารเพื่อบริโภคไดอยางพอเพียง
และไมตองซื้อผลผลิตบางอยางสําหรับ
บริโภคในฤดูรอน เชน ขาว, ผักกาด, หอมชู, มะเขือตางๆ เปนตน
นอกจากนี้ พบวา การทําเกษตรผสมผสานทําใหชาวบานแมจันหลวงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เพราะชาวบานไมตองใชปุยเคมีและยาฆาแมลงในการทําเกษตรผสมผสาน ถึงแมวา ชาวบาน
บางครัวเรือนจํานวน 20 ครัวเรือน ซึ่งคิดเปนรอยละ 45.5 (ตารางที่ 18) ที่ยังคงปลูกพืชเศรษฐกิจ
เชน ขิง กะหล่ําปลี และมะเขือเทศ ทําใหชาวบานยังคงใชปุยเคมีและยาฆาแมลงอยู สาเหตุที่ทํา
ใหชาวบานไมนิยมปลูกพืชเศรษฐกิจทุกครัวเรือนเพราะชาวบานเกรงกลัวอันตรายที่เกิดจากการใช
ยาฆาแมลง เนื่องจากชาวบานไดเห็นตัวอยางเพื่อนบานที่เคยเสียชีวิตและตองสงเขาโรงพยาบาล
จากเดิมที่เคยมีชาวบานไดรับสารเคมีจนตองสงโรงพยาบาลแมฟาหลวงจํานวน 10 คน ในชวงป
พ.ศ. 2531-2539 ที่ชาวบานทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวอยาเดียว ปจจุบันชาวบานใชสารเคมีลดลง
ประกอบกับลดขนาดพื้นที่เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ ปจจัยตางๆ เหลานี้ทําให ชาวบานแมจันหลวงไม
มีปญหาจากสารเคมีเหลานี้อีกเลย นับตั้งแตป พ.ศ. 2540
สําหรับรูปแบบของการจัดสรรที่ดินตามแบบทฤษฎีใหมแบบ 30 : 30 : 30 : 10 นั้น ชาว
บานแมจันหลวงไมไดใชพื้นที่ถึงรอยละ 30 เพื่อการขุดสระน้ําตามทฤษฎีใหม ชาวบานใชพื้นที่
เพียงแครอยละ 10 สําหรับการขุดบอน้ําหรือสรางเช็กแดม เนื่องจากสภาพภูมิศาสตรของหมูบาน
เปนหุบเขาสูงและไมมีพื้นที่ราบลุมขนาดใหญเพื่อการขุดสระ ประกอบกับชาวบานไมประสบกับ
ปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อทําเกษตรกรรม เพราะชาวบานสวนใหญจะเลือกพื้นที่เพาะปลูกใกลกับ
แหลงน้ําธรรมชาติ เชน ลําธาร, แมน้ํา เปนตน และที่ตั้งของหมูบานยังตั้งอยูระหวางแมน้ําแมจัน
และแมน้ําแมสลอง ทําใหไมมีความจําเปนที่ตองขุดสระขนาดใหญตามทฤษฎีใหมขั้นที่ 1
อยางไรก็ตาม จากการศึกษาในครั้งนี้พบวา การจัดสรรพื้นที่อีกรอยละ 30 เพื่อปลูกขาว
นั้น เปนไปตามทฤษฎีใหมขั้นที่ 1
เพราะโดยเฉลี่ยแลวชาวบานแมจันหลวงมีพื้นที่ในการทํา
เกษตรกรรมครัวเรือนละ 5-7 ไร ไดแบงพื้นที่ประมาณ 2-3 ไร เพื่อการปลูกขาว และที่เหลือเพื่อ
ปลูกพืชไรและไมผล ซึ่งคิดเปนรอยละ 30 และรอยละ 10 ที่เหลือเปนพื้นที่หมูบาน
กลาวโดยสรุป การทําเกษตรผสมผสานทําใหชาวบานแมจันหลวงสามารถผลิตอาหารเพื่อ
การบริโภคไดอยางเพียงพอถาเปรียบเทียบกับชวงที่ชาวบานแมจันหลวงทําเกษตรเชิงเดีย่ วเพือ่ การ
คา ซึ่งความสามารถในการพึ่งตนเองในเรื่องการผลิตอาหารเพื่อบริโภคนี้เปนจุดประสงคเบื่องตน
ของเศรษฐกิจพอเพียง หรือทฤษฎีใหมขั้นที่หนึ่ง แตจากการศึกษาในครั้งนี้พบวา ชาวบานแมจัน
หลวงยังไมมีการรวมกลุมกันในหมูบานเพื่อจัดตั้งเปนกลุมสหกรณออมทรัพย, กลุมเกษตรกร หรือ
กลุมแมบานขึ้นในหมูบาน ซึ่งเปนแนวคิดทฤษฎีใหมขั้นที่ 2 และ 3
อยางไรก็ตาม ชาวบานแมจันหลวงเริ่มตระหนักถึงผลประโยชนที่ชาวบานจะไดรับจาก
บุคคลจากภายนอก เชน การเขามาของโครงการ อพข. ทําใหชาวบานมีโรงเรียนในหมูบาน, การ
เดินกระแสไฟฟาเขาหมูบานหลังจากการสรางโรงเรียน เปนตน
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5.5 ปจจัยตางๆ ในกระบวนการถายแนวคิดเกษตรผสมผสานของหมูบานแมจันหลวง

ที่ทําใหผลลัพธภายหลังกระบวนการถายทอดแนวคิดประสบกับความสําเร็จหรือลมเหลว
จากการศึกษาในครั้งนี้พบวา กระบวนการถายแนวคิดเกษตรผสมผสานไปสูชาวบานแม
จันหลวงลมเหลวง โดยสามารถพิจารณาไดจากผลลัพธที่เกิดขึ้นกับชาวบานแมจันหลวงไมบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่ผูถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานตั้งไว นั่นคือ วัตุประสงคในการที่จะถาย
ทอดเทคนิควิธีการสมัยใหมในการทําเกษตรผสมผสานใหกับชาวบาน เชน การตอนกิ่ง, ปกชํา,
การทําเขื่อนดิน, การทําขั้นบันไดในไร รวมไปถึงการเลี้ยงไกไขบนบอปลา เปนตน (ตารางที่ 15)
จากการศึกษาพบวา มีชาวบานเปนสวนนอยเทานั้นที่ยอมรับเทคนิคเหลานี้ และชาวบานยังไม
ความเขาใจในหลักการทําเกษตรผสมสาน
เนื่องจากไมมีชาวบานครัวเรือนใดที่ทําเกษตรผสม
ผสานอยางสมบูรณครบวงจรทั้งเรื่องพืชและสัตว ตามตัวอยางในโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง
โดยปจจัยที่ทําใหชาวบานยอมรับเทคนิคก็คือ ความไมซับซอนของเทคโนโลยีเหลานั้น, ตนทุนหรือ
เงินลุงทุน, ผลประโยชนที่จะไดรับ และสุดทายคือ ความสอดคลองกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
นอกจากนี้ วัตถุประสงคอีกขอในเรื่องของสามารถใหชาวบานสรางเศรษฐกิจพอเพียงและ
ดํารงชีพอยางพอเหมาะพอดีนั้น จากการศึกษาพบวา ชาวบานมีวิถีชีวิตที่อยูเกินระดับพอเพียง
เนื่องจาก ชาวบานมีเงินเหลือจากการใชจายประจําวัน และใชเงินเหลานั้นในการซื้อเครื่องอํานวย
ความสะดวกและเครื่องใชไฟฟาตางๆ (ตารางที่ 25) โดยมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นอีกดวย จากการ
ศึกษายังพบอีกวา ชาวบานไมมีการรวมกลุมตางๆ ภายในหมูบานเพื่อรักษาผลประโยชนหรือ
พัฒนาหมูบานของตน ซึ่งเปนสิ่งที่ผูถายทอดตองการผลักดันใหเกิดขึ้น
สําหรับกระบวนการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานไปสูเด็กนักเรียนนั้นไดผลดี โดย
พิจารณาจากเด็กเหลานี้สามารถปฏิบัติกรรมในแปลงเกษตรไดดวยตนเองซึ่งมาจากความเขาใจใน
หลักการของการเกษตรผสมผสาน เนื่องจากกระบวนการที่ถายทอดไปสูเด็กๆนั้น เปนไปดวย
ความสม่ําเสมอและตอเนื่องเปนระยะเวลานาน (2 ภาคการศึกษา)
อีกทั้งโรงเรียนยังเปน
นอกจากนี้ การนําผล
สถาบันทางสังคมที่มบี ทบาทโดยตรงในการถายทอดแนวคิดใหกับเด็ก
ผลิตที่เก็บไดจากแปลงเกษตรมาปรุงอาหารใหเด็กๆ ทุกวันนั้น ทําใหเด็กตระหนักวาการทําเกษตร
ผสมผสานทําใหเกิดความสามารถในการพึ่งตนเองและความพอเพียงดานอาหาร อยางไรก็ตาม
เนื่องจากเด็กๆ ยังไมมีอิทธิพลในการกําหนดรูปแบบการทําเกษตรกรรมของผูปกครอง ทําใหการ
ทําเกษตรกรรมของชาวบานไมใชการทําเกษตรผสมผสานเต็มรูปแบบ และบางสวนก็ยังคงปลูกพืช
เศรษฐกิจอยูในปจจุบัน นั่นคือ มีชาวบานจํานวน 20 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 45.5 (ตารางที่ 18)
จากการศึกษาสามารถสรุปปจจัยในกระบวนการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานของ
หมูบานแมจันหลวงที่ทําใหผลลัพธลมเหลวไดดังนี้
1.รูปแบบการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานจากโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงไปสู
ชาวบานแมจันหลวงนั้น เปนไปในลักษณะบนลงลาง (Top-Down Approach) นั่นคือ เจาหนาที่
จากโครงการ อพข. ซึ่งเปนผูนําในการดําเนินกิจกรรมตางๆ นั้น ไมไดเปดโอกาสใหชาวบานเขาไป

144

มีสวนรวมในการพัฒนาหมูบาน เจาหนาที่ไดกําหนดวิธีการแกไขปญหาและกิจกรรมใหกับ
ชาวบานแบบสําเร็จรูป ชาวบานเพียงแคเขาไปมีสวนรวมในการประกอบกิจกรรมตางๆ เทานั้น
สาเหตุที่ชาวบานเต็มใจเขารวมกิจกรรมก็คือ ชาวบานแมจันหลวงเล็งเห็นถึงผลประโยชน
ทางวัตถุที่จะตามมาจากการดําเนินการของโครงการ ไมวาจะเปนการสรางโรงเรียน, การเดิน
กระแสไฟฟาเขาสูหมูบาน, การไดรับบัตรประชาชนของประเทศไทย เปนตน
ดังนั้น ชาวบานแมจันหลวงจึงเปนแคเพียงผูเขารวมกิจกรรมตางๆ ตามที่ทางโครงการ
อพข. และโรงเรียนแมจันหลวงกําหนดเทานั้น ชาวบานแมจันหลวงไมมีสวนรวมในขั้นตอนของ
การเขาไปวิเคราะหถึงปญหาที่ชาวบานเผชิญหนาอยู นั่นคือ ชาวบานไมไดเปนผูที่เห็นปญหา
เหลานั้นดวยตัวเอง แต เจาหนาที่ของโครงการ อพข. เปนผูที่ชี้ใหชาวบานเห็นถึงปญหา ตลอด
จนเปนผูวิเคราะหถึงสาเหตุและวิธีการแกไขปญหาแตเพียงผูเดียว
นอกจากนี้ ในขั้นตอนการประเมินผลกิจกรรมตางๆ ชาวบานก็ไมไดเขาไปมีสวนรวม
เหมือนกัน ทําใหชาวบานไมสามารถแกไขและปรับปรุงกิจกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับความ
ตองการของหมูบาน สรุปแลวชาวบานแมจันหลวงมีสวนรวมแคเพียงการเปนผูเขารวมกิจกรรม
และชาวบานไดสละแรงกายและเวลาใหกับโครงการ อพข. เทานั้น
สรุปปญหาในการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานก็คือ การขาดการมีสวนรวมของชาว
บานในสวนของการรวมกันวิเคราะหถึงปญหาและสาเหตุที่ชาวบานประสบ
ทําใหวธิ ีการแกไข
ปญหา (การเผยแพรแนวคิดเกษตรผสมผสานใหชาวบาน) ที่โครงการ อพข. กําหนดขึ้นมานั้นไม
สามารถแกปญหาใหกับชาวบานแมจันหลวงไดตรงกับความตองการจริงๆ ของชาวบานแมจัน
หลวง
ชาวบานแมจันหลวงทําหนาที่แคเพียงเขารวมกิจกรรมตามความตองการของโครงการ
อพข. เทานั้น
2.ความทั่วถึงและตอเนื่องของกระบวนการถายทอด นั่นคือ สําหรับการถายทอดแนวคิด
ในการทําเกษตรผสมผสานโดยการฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสานนั้น มีชาวบานแมจันหลวง
เพียงแคจํานวน 25 ครัวเรือน จาก 44 ครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 56.8 ที่เคยเขารับการฝกอบรม
การทําเกษตรผสมผสาน โดยที่ชาวบานไมไดทําเทคนิคในการทําเกษตรผสมผสานทุกอยางจาก
การเขารวมการฝกอบรมมาประยุกตใชในไร (ตารางที่ 15)
นอกจากนี้
การฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสานใหแกชาวบานยังขาดชวงไปตั้งป
พ.ศ.2543 เนื่องจากผูนําหรือวิทยากร (อาจารยปู) ตองยายไปประจําการที่จังหวัดเชียงใหม ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงปญหาของการขาดถายทอดองคความรูไปสูบุคลากรของโครงการ อพข. เอง
เพราะเมื่ออาจารยปูยายไป ก็ขาดบุคลากรที่มีความรูดานเกษตรผสมผสานอยางลึกซึ้งมาสานงาน
ตอในการฝกอบรมใหกับชาวบาน
3.ชองวางทางวัฒนธรรมและภาษาระหวางผูถายทอดและผูรับการถายทอด เนื่องจากผู
ถายทอดบางสวนเปนคนจากภาคกลางและบางสวนเปนคนพื้นเมืองในภาคเหนือ
แตผูรับการ
ถายทอดเปนชาวไทยภูเขาเผาอาขา ทําใหมีความแตกตางทางวัฒนธรรมและภาษาเปนอยางมาก
ยกตัวอยางเชน ชาวบานที่จะสามารถเขารับการฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสานไดนั้น ตองฟง
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และพูดภาษาไทยภาคกลางไดรูเรื่องเปนอยางดี, การทําการกิจกรรมอะไรก็ตามก็ตองหลีกเลี่ยง
วันสําคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมของชาวบาน,
คานิยมที่ชาวบานแมจันหลวงไมนิยมรับ
ประทานปลา โดยเฉพาะปลาที่เลี้ยงดวยมูลไก นั่นคือ การเลี้ยงไกไขบนบอปลาที่ผูถายทอด
ตองการใหชาวบานรับไปปฏิบัตินั้นไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวบาน เปนตน
ปจจัยตางๆ ในกระบวนการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานของหมูบานแมจันหลวงที่
กลาวถึงขางตนไดสงใหผลลัพธภายหลังกระบวนการถายทอดแนวคิดลมเหลว ซึ่งสาเหตุตางๆ มา
จากทั้งผูถายทอดแนวคิดและผูรับการถายแนวคิดทั้ง 2 ฝายนั่นเอง

บทที่ 6

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ

6.1 สรุปผลการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาถึงกระบวนการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานของหมู
บานแมจันหลวง จังหวัดเชียงราย ตลอดจนศึกษาและวิเคราะหถึงปจจัยตางๆ ในกระบวนการถาย
ทอดแนวคิดที่ทําใหผลลัพธประสบกับความสําเร็จหรือลมเหลว
เนื่องจากการทําเกษตรผสมผสานเปนหนึ่งในเกษตรกรรมทางเลือกที่สามารถนําไปสู
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถาในระดับหมูบานมีเศรษฐกิจพอเพียงแลวก็จะสงผลใหเกิดความมั่นคงตอ
เศรษฐกิจสวนรวมในระดับชาติในอนาคต
โดยที่ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในพื้นที่กรณี
ศึกษา หมูบานแมจันหลวง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สาเหตุที่เลือกหมูบานนี้เปนพื้นที่
กรณีศึกษาเพราะหมูบานแมจันหลวงเปนหมูบานที่มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง เชน เปนหมูบาน
ชาวไทยภูเขาที่ไดรับผลกระทบจากการปลูกพืชเศรษฐกิจ และไดมีองคกรพัฒนาเอกชนเขาไปถาย
ทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานใหกับชาวบานเพื่อเปนทางเลือกใหมใหชาวบานสามารถชวยเหลือ
ตนเองไดจากการทําเกษตรผสมผสาน
การศึกษาในครั้งนี้จะชวยทําใหเกิดความเขาใจถึง
กระบวนการที่เหมาะสมที่จะใชสําหรับการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานไปสูชาวบานในพื้นที่
อื่นๆ ตอไป
โดยการศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณชาว
บานแมจันหลวงทั้ง 44 ครัวเรือน และยังไดสัมภาษณเจาหนาที่ที่มีบทบาทในการถายทอดแนวคิด
เกษตรผสมผสานไปสูชาวบาน เพื่อใหไดขอมูลตางๆ เกี่ยวกับ ความเปนมาของหมูบาน, ความ
เปนมาของการเขามาของผูถายทอดเกษตรผสมผสาน
ตลอดจนกระบวนการถานทอดแนวคิด
เกษตรผสมผสานที่เกิดขึ้นในหมูบานแมจันหลวงและผลที่เกิดขึ้นแกชาวบานแมจันหลวงหลังจาก
กระบวนการถายทอดแนวคิด
ผลการศึกษาพบวา ในอดีตนั้น (พ.ศ.2528-2531) หมูบานแมจันหลวงมีระบบเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง มีลักษณะชุมชนดั้งเดิม นั่นคือ ชาวบานแมจันหลวงมีวิถีชีวิตที่เรียบงาย ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก โดยมีจุดประสงคในการผลิตเพื่อการบริโภคเทานั้น และเนื่องจากวิถี
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ชีวิตที่มีความสัมพันธกับธรรมชาติและเทคโนโลยีในการผลิตที่ไมซับซอนทําใหเศรษฐกิจพอ
เพียงเกิดขึ้นไดในหมูบาน โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความสมบูรณของทรัพยากรปาไม และการ
บริโภคที่ตั้งอยูบนหลักของความพอเพียงซึ่งเปนปจจัยที่กําหนดใหชาวบานทําการผลิตเพื่อความ
พอเพียงเทานั้น
นอกจากนี้ ชาวบานยังมีความสัมพันธทางเครือญาติที่แนนแฟน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ
ตอกันและกัน ชาวบานแมจันหลวงมีความพอเพียงสูงในชวงนี้ เนื่องจากชาวบานสามารถผิต
ขาวไดเพียงพอแกการบริโภค และชาวบานยังไดปลูกฝายเพื่อทอเครื่องนุงหม ทําใหชาวบานมี
ความพอเพียงทั้งดานอุปโภคและบริโภค นอกจากนี้ ชาวบานพึ่งพาอาศัยปาไมรอบๆ หมูบาน
เปนแหลงปจจัย 4 ในยามที่ขาดแคลน
อยางไรก็ตาม ความเปลี่ยนไดเกิดขึ้นเมื่อความเจริญไดเขาสูหมูบานโดยผานทางถนนที่
ตัดเขาสูหมูบาน (ปลายป พ.ศ.2531) การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้สงผลใหชาวบานแมจันหลวง
อีกทั้งรูปแบบ
เปลี่ยนจุดมุงหมายในการผลิตจากการผลิตเพื่อบริโภคเปนการผลิตเพื่อการคา
การทําเกษตรก็เปลี่ยนเปนการเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวที่เนนการปลูกพืชเศรษฐกิจ และการใชปุยเคมี
และยาฆาแมลง การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ทําใหชาวบานมีคุณภาพชีวิตที่แยลง โดยที่ชาวบาน
บางคนไดรับผลกระทบจากสารเคมีที่ใชในการทําเกษตรกรรม
นอกจากนี้ ชาวบานยังพบกับปญหาความผันผวนของราคาสินคาเกษตรกรรมในตลาด
ทําใหชาวบานบางคนประสบกับปญหาหนี้สิน ดังนั้น ในชวงนี้ชาวบานแมจันหลวงจึงไดสูญเสีย
ความสามารถในการพึ่งตนเองไป
จากความตองการพื้นที่เพื่อทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวทําใหชาวบานตองถางและเผาปาไม
เปนจํานวนมากเพื่อนําพื้นที่ปามาปลูกพืชเศรษฐกิจทําใหปาไมถูกทําลายเปนจํานวนมาก ทําใหมี
การจัดตั้งโครงการอนุรักษฟนฟูสภาพปา พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมในพื้นที่เขตอภัยทาน
(โครงการ อพข.) เพื่อการฟนฟูปาเสื่อมโทรมและชวยเหลือใหชาวบานแมจันหลวงมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น โดยการพยายามถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานไปสูชาวบานแมจันหลวง
กระบวนการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานไปสูชาวบานแมจันหลวงแบงออกเปนสอง
ทางคือ ทางที่หนึ่งกระทําโดยผานโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงซึ่งมีกิจกกรรมสําหรับเด็กนักเรียน
จากหมูบานแมจันหลวงเพื่อใหเด็กๆ สามารถเรียนรูการทําเกษตรผสมผสานจากแปลงเกษตรผสม
ผสานในโรงเรียน และจะไดนําไปประยุกตปฏิบัติในไรนาของผูปกครองตอไป
จากการศึกษาสรุปไดวา ผลของกระบวนการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานไปสูเด็กๆ
นักเรียนนั้นประสบความสําเร็จ โดยพิจารณาไดจากเด็กๆ เหลานี้มีความเขาใจในหลักการของ
เกษตรผสมผสานเปนอยางดี นั่นคือ เด็กๆ ทราบวา การทําเกษตรผสมผสานคือ การทําการเกษตร
ที่กิจกรรมการผลิตในแปลงเกษตรมีความเกื้อกูลกันระหวางพืชกับพืช, พืชกับสัตว หรือสัตวกับสัตว
โดยที่เด็กๆ เห็นตัวอยางจากแปลงเกษตรผสมผสานในโรงเรียนนั่นเอง
ตลอดจนเด็กๆ ยัง
สามารถลงมือปฏิบัติในแปลงเกษตรผสมผสานจนไดผลผลิตเปนอยางดีทุกวันอีกดวย
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นอกจากนี้ เด็กๆ ยังมีทัศนคติที่ดีตอการทําเกษตรผสมผสาน เพราะเด็กๆ มีความเห็น
วา เกษตรผสมผสานทําใหความสามารถในการพึ่งตนเองเพิ่มขึ้น นั่นคือ มีความพอเพียงดาน
อาหาร ตลอดจนสภาพแวดลอมยังดีขึ้นอีกดวย
อยางไรก็ตาม ถึงแมวา เด็กๆ จะมีทัศนคติและความรูในการทําเกษตรผสมผสานอยางดี
แตเด็กๆ ไมมีอิทธิพลหรืออํานาจในการตัดสินใจที่มากพอที่จะทําใหผูปกครองเปลี่ยนรูปแบบการ
ทําเกษตรเปนการทําเกษตรผสมผสานเต็มรูปแบบเหมือนกับโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงได ผล
การศึกษาพบวา ยังมีชาวบานบางสวนที่ยังคงปลูกพืชเศรษฐกิจอยู
ทางที่สองนั้นคือ การฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสานใหกับชาวบานแมจันหลวงโดยตรง
ซึ่งจากผลการศึกษาพบวา ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร
เนื่องจากผลลัพธที่เกิดขึ้นกับชาว
บานไมบรรลุวัตถุประสงคตามที่ผูเผยแพรแนวคิดตั้งไว ซึ่งวัตถุประสงค 2 ขอที่ผูถายทอดแนวคิด
ไดตั้งไวก็คือ 1.ชาวบานนําเกษตรผสมผสานไปประยุกตไดครบวงจรตามตัวอยางในโรงเรียน จาก
ผลการศึกษาพบวา ชาวบานไมไดนําการทําเกษตรผสมผสานไปประยุกตใชทั้งหมด และยังไมมี
ความเขาใจในหลักการของการทําเกษตรผสมผสานอยางลึกซึ้ง และ2.ชาวบานมีความพอเพียง
ในตนเองในเรื่องการดํารงชีพอยางพอเหมาะพอดีและมีรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อผลประโยชนของหมู
บาน จากการศึกษาพบวา ชาวบานมีแนวโนมที่จะซื้อเครื่องอํานวยความสะดวกและเครื่องใชไฟ
ฟาตางๆ เพิ่มมากขึ้น นั่นคือ วิถีชีวิตของชาวบานในปจจุบันมีความฟุงเฟอเกินระดับของ “ความพอ
มี พอกิน” และในอนาคตมีแนวโนมที่จะไมสามารถรักษาเศรษฐกิจแบบพอเพียงไวได นอกจากนี้
ชาวบานยังไมมีการรวมกลุมใดๆ ขึ้นในหมูบานแมจันหลวงอีกดวย
อยางไรก็ตาม ชาวบานแมจันหลวงยินดีที่จะรับเทคนิคการทําเกษตรผสมผสานบางอยาง
จากผูเผยแพรแนวคิด โดยตั้งอยูบนพื้นฐานที่วา เทคโนโลยีเหลานั้นจะตองไมยุงยากซับซอน,
สอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวบาน และชาวบานจะตองเห็นวาเปนประโยชนกับตนเอง
ปญหาที่เกิดในกระบวนการถายทอดที่สําคัญก็คือ การขาดการเขาไปมีสวนรวมของชาว
บานแมจันหลวง นั่นคือ ชาวบานแมจันหลวงไมมีสวนรวมในการวิเคราะหถึงปญหาที่เกิดขึ้นในหมู
บาน ตลอดจนไมมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาเหลานั้น และยัง
ไมมีสวนรวมในการเลือกวิธีการแกปญหาของตน ชาวบานแมจันหลวงมีหนาที่เพียงคอยรับแบบ
แผนในการแกปญหาแบบสําเร็จรูปที่ผูถายทอดแนวคิดจากภายนอกนําเขามา ถึงแมวาชาวบาน
แมจันหลวงจะใหการตอบรับและความรวมมือพอสมควรกับกิจกรรมตางๆ แตก็ไมไดสงผลใหชาว
บานแมจันหลวงนําการทําเกษตรผสมผสานไปปฏิบัติอยางเต็มรูปแบบในไรของตน นั่นคือ ชาว
บานเลือกรับวิธีการที่จะทําใหรายไดของตนเพิ่มขึ้นไดเทานั้น
อยางไรก็ตาม การรับเทคนิคการทําเกษตรผสมผสานของชาวบานถึงแมจะรับไปแคเพียง
บางสวนแตก็ชวยใหชาวบานแมจันหลวงมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น มีหนี้สินลดลง และชาวบาน
แมจันหลวงมีรายไดที่แนนอนขึ้น
ตลอดจนชาวบานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะชาวบานไดลด
ปริมาณการใชสารเคมีลง และมีสภาพแวดลอมที่ดีขึ้นตามลําดับ
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นอกจากนี้ การทําเกษตรผสมผสานยังทําใหเกิดเศรษฐกิจพอเพียงในดานการผลิต
อาหารเพื่อบริโภคไดอยางพอเพียงตลอดทั้งป
อยางไรก็ตาม ชาวบานยังคงไมสามารถที่จะ
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูทฤษฎีใหมในขั้นที่ 2 และ 3 ได
เนื่องจากอิทธิพลของระบบเงิน
ตราและการคาขายไดเขามาแทรกแซงในหมูบานแมจันหลวง
กลาวโดยสรุป กระบวนการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานของหมูบานแมจันหลวงนั้น
ประสบความสําเร็จเฉพาะในสวนของการใชโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวงเปนสื่อกลางในการถาย
ทอดแนวคิดไปสูเด็กๆ นักเรียนเทานั้น สําหรับการฝกอบรมการทําเกษตรผสมผสานใหกับชาว
เนื่องจากการความไมพรอมดานบุคลากร
บานแมจันหลวงนั้นไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร
ของผูถายทอดแนวคิด และการที่ชาวบานแมจันหลวงไมมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบและทิศ
ทางของโครงการเปนสําคัญ
นอกจากนี้ การที่ไมเปดโอกาสใหชาวบานเขาไปมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาได
ทําใหผลลัพธหลังกระบวนการถายทอดแนวคิดของหมูบานแมจันหลวงลมเหลว
ปจจัยอีก
ประการคือ ไมมีความพรอมและตอเนื่องของผูถายทอดแนวคิดไปสูหมูบานแมจันหลวง เมื่อขาด
บุคลากรไปคนหนึ่งทําใหงานดานตางๆ ตองหยุดชะงักตามไปดวย ประการสุดทายคือ ชองวาง
ทางวัฒนธรรมและภาษาระหวางผูถายทอดแนวคิดกับชาวบานแมจันหลวง

6.2 ขอเสนอแนะ
ในการศึกษาเรื่อง “กระบวนการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานของหมูบานแมจันหลวง
จังหวัดเชียงราย“ ผลการศึกษาดังกลาว จะเห็นไดวา ในการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมสานไปสู
ชาวบานแมจันหลวงโดยการฝกอบรมเกษตรผสมผสานใหแกชาวบานแมจันหลวงนั้นไมประสบผล
สําเร็จ เนื่องจากสาเหตุหลายๆ ประการ อยางไรก็ตาม กระบวนการถายทอดแนวคิดเกษตร
ผสมผสานก็ไมไดลมเหลวเสียทีเดียว เนื่องจากเด็กๆ ซึ่งจะมีอํานาจในการตัดสินในการทําเกษตร
กรรมในอนาคตมีความรูความเขาในการทําเกษตรผสมผสาน
อีกทั้งยังมีทัศนคติที่ดีตอการทํา
เกษตรผสมผสานดวย
นอกจากนี้ ถึงแมวากระบวนการถายทอดแนวคิดจะไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร แต
ชาวบานก็ไดรับผลประโยชนดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
ผูศึกษาจึงมีความเห็นวาการถาย
แนวคิดเกษตรผสมผสานใหแกชุมชนนั้นเปนประโยชนอยางยิ่ง
ดังนั้น ขอสังเกตที่ผูศึกษาได
ตระหนักถึงจากการเขาไปมีสวนรวมในพื้นที่กรณีศึกษา จึงนาจะเปนประโยชนตอองคกรพัฒนา
อื่นๆ ที่สนใจที่จะนําแนวคิดเกษตรผสมผสานไปถายใหแกชุมชนตอไป ผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะ
ดังนี้
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1.กระบวนการถายทอดแนวคิดเกษตรผสมผสานไปสูชุมชนนั้น ตองตั้งอยูบนหลักการ
ทํางานจากลางขึ้นบน (bottom-up approach) นั่นคือ ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการพัฒนาจากการ
นําความรูจากภายนอกเขาไปแทนที่ความรูจากภายในชุมชนเปนการประสานความรูจากภายนอก
และภายในชุมชน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชน
2.องคกรพัฒนาจากภายนอกควรเปดโอกาสใหชาวบานในชุมชนเขาไปมีสวนรวมในทุกขัน้
ตอนของการดําเนินกิจกรรม โดยเฉพาะขั้นตอนของการทําใหชาวบานตระหนักถึงปญหาที่ชาว
บานประสบอยู
ตลอดจนชาวบานควรเปนผูที่วิเคราะหหาสาเหตุและวิธีแกปญหาเหลานั้นเอง
เนื่องจากคนในชุมชนเองเทานั้นจึงจะทราบถึงความตองการในการแกปญหาของตนเองและทราบ
ถึงศักยภาพในการแกปญหานั้นๆ
โดยองคกรพัฒนาจะตองมีทัศนคติที่ดีตอชาวบาน นั่นคือ
องคกรพัฒนาตองมองวา ชาวบานมีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถแกปญหาเองได
องคกร
พัฒนาไมควรเห็นแตดานที่เปนปญหาซึ่งเปนดานลบของชาวบานเพียงดานเดียว
3.องคกรพัฒนาจากภายนอกควรมีการเตรียมความพรอมในเรื่องของบุคลากร นั่นคือ
บุคลากรภายในองคกรควรมีการถายทอดความรูสูบุคลากรคนอื่นๆ
เพื่อไมใหเกิดปญหาการ
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อํานาจ เมฆนพรัตน. 2543. การพึ่งตนเองของเกษตรกรในโครงการสงเสริมการเกษตรแบบ
ผสมผสานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร. วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมสงเคราะหศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายละเอียดหลักสูตรประถมศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา พุทธศักราช 2524 ที่ใชใน
โรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง

หลักการทั่วไป
1.เปนการศึกษาเพื่อปวงชน
2.เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนนําประสบการณที่ไดจากการเรียนไปใชประโยชนในการ
ดําเนินชีวิต
3.เปนการศึกษาที่มุงสรางเอกภาพของชาติ โดยมีเปาหมายหลักรวมกัน แตใหทองถิ่นมี
โอกาสที่จะจัดหลักสูตรบางสวนใหเหมาะสมกับสภาพความตองการได

หลักการเฉพาะ
1.เปนการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อใหเหมาะสมกับชุมชนในเขตภูเขา
2.เปนการศึกษาที่จัดใหทั้งเด็กและผูใหญ
3.เปนการศึกษาที่สงเสริมใหชุมชนสามารถปรับใหเหมาะสมกับสภาพ และความตองการ
ของแตละทองถิ่น
4.เปนการศึกษาที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีความกาวหนาในการเรียนรู ตามความสามารถ
ประสบการณ และพัฒนาการของแตละบุคคลซึ่งไมเหมือนกัน โดยไมสูญเสียโอกาสที่จะเรียนให
ไดสมบูรณตามหลักสูตร
5.เปนการจัดการศึกษาที่มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียน ทั้งในดานบุคคลและกลุม
บุคคล เพื่อใหผูเรียนนําความรู ความคิด และทักษะที่ไดจากการเรียนรูไปพัฒนาและปรับปรุงตน
เอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหดีขึ้น

โครงสรางหลักสูตร
1.กลุมทักษะ เปนความรูพื้นฐานที่จะเปนเครื่องมือการเรียนรู ประกอบดวย ภาษาไทย
และคณิตศาสตร
1.1ภาษาไทย แบงเนื้อหาออกเปน 3 ตอน คือ ภาษาไทย 1 ภาษาไทย 2 ภาษา
ไทย 3
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1.2คณิตศาสตร แบงเนื้อหาออกเปน 3 ตอน คือ คณิตศาสตร 1 คณิตศาสตร
2 คณิตศาสตร 3
2.กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตและสังคม เปนการประมวลประสบการณและความรูที่
จําเปนแกชีวิตและความจําเปนของผูเรียน จัดเปนหนวยการเรียน 19 หนวย เนื้อหารอยละ 80
เปนเนื้อหาวิชาที่กําหนดไวแลว เนื้อหารอยละ 20 ครู ผูเรียน และชุมชน สรางขึ้นเองตามสภาพ
ความจําเปน และความตองการของทองถิ่น

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพึ่งตนเองแมจันหลวง
กําหนดการจัดกิจกรรมระหวาง 8.00-16.00 น. โครงการฯ ใหความสําคัญตอการ
พัฒนาการทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาของเด็ก ภายใตความสนใจ
ความถนัด ความเหมาะสมกับวัยและสภาพแวดลอม ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงมีลักษณะเฉพาะ
ดังนี้
1. หลักสูตรการเรียน โครงการฯ ใชแนวทางจากสื่อการศึกษาและหลักสูตรการศึกษานัก
เรียนอนุบาลเชียงราย สํานักงานการประถมศึกษาเชียงราย และหลักสูตรการศึกษาเพื่อชุมชน
ในเขตภูเขา พ.ศ.2524 ชุดเตรียมความพรอมภาษาไทย กรมการศึกษานอกโรงเรียน ผสมผสาน
กับประสบการณ ความรูที่ไดจากการศึกษาดูงานการดําเนินงาน ศพด. ที่ประสบผลสําเร็จ
ในเบื้องตน ครูจัดทําแผนการสอนขั้นพื้นฐานทั้งการฟง พูด อาน เขียน ภาษาไทย ประยุกต
และผลิตสื่ออุปกรณการสอน แบบเรียน แบบฝกหัดที่ใชสําหรับเด็กดวยตนเอง ในการจัดการเรียน
การสอนจะมีการจัดแบงกลุมเด็กเปน 2-3 กลุม ตามวัยและความสามารถของเด็ก ศพด. รับดูแล
เด็กซึ่งมีอายุระหวาง 2-12 ป
2. กิจกรรมเสริมทักษะ ไดแก กิจกรรมที่เสริมสรางพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ
อารมณ และพัฒนาการดานสังคม ไดแก กิจกรรมกายบริหาร เกมสการละเลนตางๆ กิจกรรมการ
แจง กิจกรรมกลุม กิจกรรมประกอบจังหวะ กิจกรรมวงกลม กิจกรรมเลานิทานจะมีการแลก
เปลี่ยนระหวางนิทานที่ครูนํามาเลากับนิทานที่นักเรียนเคยฟงที่บาน
3. กิจกรรมการพัฒนาจิตใจ มีการสวดมนต นั่งสมาธิ และสอดแทรกเกี่ยวกับศีลธรรม
ตางๆ ในระหวางการเรียนการสอน ซึ่งเปนการวางพื้นฐานการปฏิบัติ ความรู ความเขาใจเบื้องตน
ทางดานพุทธศาสนา ทั้งนี้โครงการฯ มิไดมีความมุงหมายใหชาวบานและเด็กทําลายความนับถือ
ความเชื่อดั้งเดิม หากแตสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพโดยรวมของสังคมไทย และโครง
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การฯ มุงหวังวาจะเปนการกลอมเกลาจิตใจใหเด็กๆ เติบโตขึ้นอยางเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตใจออนโยนตอตนเอง ผูอื่น และธรรมชาติที่อยูรอบตัว
4. กิจกรรมฝกงานดานการเกษตร เด็กๆ จะไดเรียนรูและฝกงานพื้นฐานดานการเกษตร
ผสมผสานเพื่อการอนุรักษในชวงบายทุกวัน ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ไดผลผลิตเปนวัตถุดิบสําหรับทํา
อาหารกลางวัน เชน ฟกทอง มะละกอ เห็ดฟาง ผักตางๆ ตามฤดูกาล งานที่เด็กทําจะเปนงานที่
เหมาะสมกับวัยและความสามรถของเด็ก เชน การคลุมแปลงเพาะเมล็ดดวยฟางขาว การกรอก
ดินใสถุงเพาะชํา การถอนหญาในแปลง เปนตน
5. กิจกรรมการศึกษาธรรมชาติ เปนกิจกรรมที่จัดสัปดาหละ 1-2 ครั้ง เพื่อใหเด็กไดสัมผัส
เรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน
โดยครูจะเสริมความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศน
วิทยา ชีวิตสัตว พืช วัฏจักรน้ํา ในระดับที่เหมาะสมกับวัย เปนการปลูกฝงใหเด็กเกิดความรัก และ
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะเดียวกัน ครูก็ไดเรียนรูวิถีชีวิต ความเปนอยู และสรางความ
สัมพันธกับชาวบานอีกทางหนึ่ง
6. กิจกรรมรักษาความสะอาด การอาบน้ํา แปรงฟน ตัดเล็บ กําจัดเหา การทําความ
สะอาดเสื้อผาเครื่องนุงหม เพื่อเสริมสรางอนามัยที่ถูกสุขลักษณะแกเด็ก ตลอดจนมีการถายทอด
ความรูดังกลาวไปสูผูปกครองของเด็ก
7. กิจกรรมอื่นๆ ซึ่งจัดในบางโอกาส เชน การเชิญผูอาวุโสในชุมชน มาใหความรูแกเด็ก
เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น กิจกรรมวันเด็ก เปนตน

ภาคผนวก ข
ทฤษฎีใหม : ขั้นที่สอง
หลังจากเกษตรกรดําเนินการเกษตรทฤษฎีใหมขั้นตนหรือขั้นที่หนึ่ง คือ การผลิตอาหาร
เพื่อบริโภคจนประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง
เกษตรกรมีอาหารไวบริโภคในครอบครัวอยาง
เพียงพอ และสามารถชวยตัวเองไดแลว ขั้นตอไปที่จะตองดําเนินการตอก็คือ การรวมพลังกันใน
รูปของกลุมหรือสหกรณ ซึ่งเปนการรวมแรง รวมใจกันดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้
1.การผลิต ในกระบวนการผลิตทางการเกษตรนั้น เกษตรกรสามารถที่จะดําเนินรวมกันได
ในหลายๆ ดาน ดังนี้
1.1การรวมมือกันในดานพันธุพืช
พันธพืชเปนปจจัยหลักอยางหนึ่งในการ
ประกอบอาชีพการเกษตร หากมีการแบงปนหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันภายในชุมชนแลว จะ
ทําใหเกษตรกรประหยัดตนทุนในการประกอบอาชีพ และจะทําใหการประกอบอาชีพนั้นประสบ
ความสําเร็จยิ่งขึ้น
1.2การรวมมือกันในการเตรียมดิน
การเตรียมดินกอนการปลูกพืชเปนงานที่
สําคัญอยางหนึ่ง หากเกษตรกรชวยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนเครื่องมืออุปกรณและแรงงาน
กัน ดังที่เกษตรกรทั่วไปเรียกวา “เอาแรงกัน” จะทําใหประหยัดแรงงานและคาใชจาย
1.3การรวมมือกันทํางาน เชน การดํานา การหวานเมล็ดหรือการปลูกพืช การ
กําจัดวัชพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิต กิจกรรมตางๆ เหลานี้ ควรชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมมือรวม
แรงกัน ดังกรณีประเพณี การลงแขก ของชาวนาไทยในอดีต
1.4การชวยเหลือกันในการจัดการแหลงน้ํา หากมีการชวยเหลือกันในการขุดสระ
น้ํา หรือในกรณีที่ขาดน้ํา มีการแบงปนและชวยเหลือซึ่งกันและกัน จะเปนการแกปญหาหรือลด
ปญหาในการขาดแคลนน้ําได
2.การตลาด ทฤษฎีใหมในขั้นนี้เปนขั้นที่มีการตลาดเขามาเกี่ยวของ เนื่องจากเกษตรกร
สามารถผลิตไดมากกวาปริมาณที่ใชในการบริโภค สวนที่เหลือก็สามารถนําไปจําหนายได ดังนั้น
เกษตรกรควรมีการรวมมือรวมใจกันในดานตางๆ ดังตอไปนี้
2.1ลานตากขาว ลานตากขาวเปนเรื่องที่จําเปน เพราะถาหากหลังจากเก็บเกี่ยว
ขาวแลวไมตากใหแหง จะทําใหขาวมีความชื้นสูง ทําใหขายไดในราคาต่ํา แตการที่จะทําลานตาก
ขาวนั้น เกษตรกรมักประสบกับปญหาอยูเสมอ เชน มีปญหาเรื่อง เงิน แรงงาน หรือแมแตพื้นที่ที่จะ
ใชทําลานตากขาว เนื่องจากเกษตรกรมีพื้นที่จํากัด ดังนั้น เกษตรกรควรรวมมือกันในการจัดทํา
และใชลานตากขาวรวมกัน โดยกําหนดระยะเวลาการใชใหเหมาะสม เชน กําหนดระยะเวลาเก็บ
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เกี่ยวและตากขาวไมพรอมกัน ถาหากทําเชนนี้จะทําใหเกษตรกรประหยัดแรงงานและคาใช
จาย จะทําใหมีรายไดสูงขึ้น
2.2ยุงขาวหรือยุงฉางเก็บรักษาเมล็ดพืชไร ยุงฉางมีไวเพื่อเก็บรักษาผลิตผลใน
กรณีที่ยังไมพรอมที่จะขาย หรือในชวงที่มีราคาต่ําๆ เกษตรกรในชุมชนควรรวมมือรวมใจกัน ชวย
เหลือและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเชนเดียวกับกรณีของลานตากขาว
2.3เครื่องสีขาว
เกษตรกรควรรวมกลุมกันเพื่อจัดหาหรือจัดตั้งเครื่องสีขาว
สําหรับใชในชุมชนของตนเอง จะทําใหขายขาวไดในราคาสูงเพราะเปนการขายใหโรงสีของตน
เอง ไมตองขายใหพอคาคนกลาง และยังสามารถสีขาวไวบริโภคเอง เปนการประหยัดคาใชจาย
2.4การจําหนายผลิตผลทางการเกษตรรวมกัน หลังจากที่เกษตรกรผลิตสินคา
ทางการเกษตรไดแลว หากเกษตรกรนํามาจําหนายรวมกันในรูปของกลุมเกษตรกรหรือสหกรณ
เกษตรกรก็จะสามารถจําหนายไดในราคาสูง
เนื่องจากการจําหนายในลักษณะเชนนี้เปนการ
จําหนายแกผูบริโภคโดยตรง ไมตองผานพอคาคนกลาง นอกจากนี้ การรวมกลุมกันจะทําใหมี
พลังในการตอรอง ไมถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกกดราคาจากผูซื้อ
3.ความเปนอยู ในดานสภาพชีวิตความเปนอยูในชุมชนนั้น เกษตรกรควรพึ่งพาอาศัย
และชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไมวาจะเปนปจจัยพื้นฐาน จําพวกอาหารการกิน เชน พริก เกลือ น้ํา
ปลา กะป น้ํามันพืช หรือแมแตเสื่อผาหรือเครื่องนุงหมก็สามารถแลกเปลี่ยนหรือแบงปนกันได
4.สวัสดิการ ในแตละชุมชนควรจัดตั้ง จัดหาสวัสดิการตางๆ สําหรับชุมชน เชน กองทุน
กูยืมสําหรับสมาชิก
รวมทั้งการบริการในดานสุขอนามัยในชุนชน สวัสดิการตางๆ เหลานี้
เกษตรกรจะตองรวมมือรวมใจกันจัดตั้งขึ้น เพื่อใหเปนสวัสดิการภายในชุมชน
5.การศึกษา การศึกษาจะเปนสวนชวยใหสังคมและชุมชนอยูอยางมั่นคงและมีความสุข
ดังนั้น เกษตรกรที่รวมดําเนินการเกษตรทฤษฎีใหมควรมีบทบาทในการสนับสนุนและสงเสริมการ
ศึกษา เชน จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา จัดหาวัสดุอุปกรณการศึกษาที่จําเปนไวบริการภายในชุม
ชน เพื่อประโยชนในการเลาเรียนของบุตรหลานเกษตรกรเอง
6.สังคมและศาสนา ชุมชนจะอยูอยางสงบสุขไดจะตองมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เชน การ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมกัน การพัฒนาสังคมและชุมชนรวมกัน ไมวาจะเปนสาธารณ
สมบัติ เชน วัด โรงเรียน ตลาด ตลอดจนแมน้ํา ลําคลอง หนองบึง สิ่งอํานวยประโยชนเหลานี้ หาก
เกษตรกรในชุมชนรวมกันอนุรักษและพัฒนาใหมีสภาพดีแลว ชุมชนก็สามารถใชรวมกันและอยู
รวมกันอยางมีความสุข
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กลาวโดยสรุป ทฤษฎีใหมขั้นที่ 2 ก็คือ “การเกษตรกาวหนา หรือเกษตรออมทรัพย ซึ่ง
เปนขั้นตอนที่ครอบครัวเกษตรกร ชุมชนเกษตรกรทุกระดับ รวมมือกับภาครัฐและเอกชน ในการ
บริหารและจัดการพื้นที่ทําการเกษตรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ดวยเกษตรกร บุคลากร ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ที่มีคุณภาพ จริยธรรม รวมคิด รวมทํา และประสานงาน เพื่อมุงสูการพัฒนาการเกษตร
ยั่งยืน”

ทฤษฎีใหม : ขั้นที่ 3
หลังจากที่ชุมชนรวมพลัง รวมแรง รวมใจกัน ดําเนินงานจนเกิดประสิทธิผล และสังคมอยู
อยางอบอุน มั่นคง และมีความสุขแลว ในขั้นที่ 3 ของทฤษฎีใหมนี้ จะเปนขั้นที่นําไปสูธุรกิจชุมชน
เพื่อใหสภาพความเปนอยูของเกษตรกรในชุมชนดียิ่งขึ้น ขั้นนี้จึงเปนขั้นของการติดตอประสาน
งาน กับแหลงเงินทุน เพื่อนําเงินทุนมาใชกับกิจกรรมตางๆ ของเกษตรทฤษฎีใหมซึ่งจะเปนการ
พัฒนาใหการดําเนินงานกาวหนายิ่งขึ้น แหลงเงินทุนที่สามารถติดตอได เชน ธนาคาร บริษัทหาง
รานเอกชน รวมทั้งองคกรและมูลนิธิตางๆ ในการติดตอประสานงานระหวางเกษตรกรและแหลง
เงินทุนนี้ จะเปนการเอื้อและประสานผลประโยชนซึ่งกันและกัน คือ
ประโยชนที่เกษตรกรจะไดรับ ไดแก
1.สามารถจําหนายผลิตผลไดในราคาสูง
เนื่องจากไมถูกกดราคาจากพอคาคนกลาง
เพราะเปนการจําหนายแกผูซื้อโดยตรง
2.ซื้อวัสดุอุปกรณการเกษตรไดในราคาถูก เนื่องจากเปนการซื้อในราคาขายสง เพราะซื้อ
ผานกลุมเกษตรกรหรือสหกรณ
ประโยชนที่แหลงเงินทุนจะไดรับ ไดแก
1.ซื้อผลิตผลการเกษตรไดในราคาต่ํา เนื่องจากเปนการรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรง ไม
ตองซื้อผานพอคาคนกลาง
2.สามารถกระจายบุคลากรไดมากขึ้น เนื่องจากในแหลงชุมชนนั้นมีกิจการของแหลงเงิน
ทุนดําเนินการอยู จึงทําใหสามารถขยายกิจการ เพิ่มงาน และเพิ่มบุคลากรไดมากยิ่งขึ้น
หากกลาวโดยสรุป ทฤษฎีใหม ขั้นที่ 3 คือ “การดําเนินการ เพื่อใหเกษตรกรมั่งคั่ง มั่นคง
และสามารถบริหารจัดการการประกอบอาชีพ ทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตร ดวย
เทคโนโลยีการเกษตรระดับนานาชาติอยางเทาเทียมกับภูมิภาคตางๆ ของโลก“
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