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Abstract 
Title : The Development of Agricultural Patterns Suitable for the Upstream Areas of        
         the Wearing Hats, Putting on Shoes on Bald Mountain Project in Nan Province 
Researcher : The Research Team of Nan Community College 
Research Period : October, 2016 – September, 2017 

Abstract 
The purposes of the research seemed to (1) investigate agricultural patterns suitable 

for the upstream areas, and (2) explore the approaches to the development of agricultural 
patterns suitable for the upstream areas of the Wearing Hats, Putting on Shoes on Bald 
Mountain Project of the villagers, Ngop Sub-district, Thung Chang District, Nan Province. The 
research seemed to be qualitative research with eight case studies by studying the 
agricultural community context, the approaches to the development of agricultural 
patterns, and applying agricultural patterns to the targets.  

The findings of the research indicated that, in terms of the agricultural patterns 
suitable for the upstream areas of the Wearing Hats, Putting on Shoes on Bald Mountain 
Project of the villagers, Ngop Sub-district, Thung Chang District, Nan Province; it was found 
that, there were several agricultural patterns; that is, integrated agriculture, agroforestry, 
sustainable agriculture, and the agricultural product management to local markets, 
including the markets of the health conscious consumers. In terms of the approaches to 
the development of agricultural patterns suitable for the upstream areas of the Wearing 
Hats, Putting on Shoes on Bald Mountain Project of the villagers, Ngop Sub-district, Thung 
Chang District, Nan Province, it can be said that it can represent the agricultural patterns 
which human, community, and forest can coexist and take advantage of the areas of 
integrated agriculture in accordance with the philosophy of sufficiency economy that 
integrated different agricultural concepts into the different conditions of areas appropriately 
divided into three areas by 10% for the wetlands for integrated agriculture, 30% for 
agricultural lands, and 60% for reforestation with three types four benefits for the upstream 
areas of the Wearing Hats, Putting on Shoes on Bald Mountain Project. 
Keywords : Wearing Hats, Putting on Shoes on Bald Mountain Project,                  
                Sufficiency Economy, Agroforestry, Integrated Agriculture 
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 โครงการวิจัยชุมชน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการท้าเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีต้นน้้าโครงการ
สวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น  จังหวัดน่าน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องมติคณะรัฐมนตรี 
และให้เป็นไปตามวาระจังหวัดน่าน แผนพัฒนาจังหวัดน่าน ฉบับ พ.ศ. 2560 รวมท้ังเป็นการด้าเนินการตาม
มติของเครือข่ายคนน่านจัดการตนเอง อีกท้ังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ในการแก้ปัญหาเขา
หัวโล้น เพื่อใช้เป็นรูปแบบการท้าการเกษตรท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีต้นน้้าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขา
หัวโล้น จังหวัดน่าน ต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน้า 

 
1.1 ที่มาและความส้าคัญของปัญหา 
 จังหวัดน่าน มีสภาพภูมิประเทศเป็นภู เขาสูงชัน และเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าสายส าคัญ                 
ท่ีเป็นน้ าสาขาของแม่น้ าน่าน ซึ่งถือเป็นแม่น้ าหนึ่งในส่ีสายหลักท่ีไหลลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา โดยมีปริมาณน้ าท่า
คิดเป็นร้อยละ ๔๕ ของปริมาณน้ าของแม่น้ าเจ้าพระยา ประชาชนร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ภายหลังปี พ.ศ.๒๕๑๗ ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดน่านถูกท าลาย จากยุทธการปราบปรามคอมมิวนิสต์และ
พืชเชิงเด่ียว คือ ข้าวโพดและมีการขยายพื้นท่ีปลูกเพิ่มมากขึ้น ภูเขาท่ีเคยเป็นป่าไม้ และป่าต้นน้ า กลายเป็น
ภูเขาหัวโล้น ป่าไม้หายไป ดินพังทลาย สารเคมีปนเป้ือนในแหล่งน้ าทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเส่ือม
โทรม ส่งผลกระทบวงกว้างท้ังในระดับชุมชนและสาธารณะ 
 จากมติของเครือข่ายประชาสังคมน่านมอบหมายให้วิทยาลัยชุมชนน่าน ออกแบบการพัฒนาพื้นท่ีท า
กิน สร้างกระบวนการการเรียนรู้ ให้ข้อบัญญัติเป็นข้อบัญญัติท่ีมีชีวิต เป็นข้อบัญญัติเพื่อปากท้อง โดยจัดท า
โครงการฟื้นฟูสภาพป่าในท่ีท ากินสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน ซึ่ งมีแนวคิดในการสร้าง
กระบวนการฟื้นฟูป่าต้นน้ าให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องต้ังแต่บริเวณต้นน้ าไปจนถึงบริเวณปลายน้ า โดยใช้
หลักคิดการจัดการคนกับป่าและเพิ่มพื้นท่ีป่าต้นน้ า  ใช้วิธีการศาสตร์พระราชา คือ ต้นน้ า ป่าไม้ กลางน้ า 
การเกษตร และปลายน้ า ประมง มุ่งเน้นให้เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาสภาพผืนป่าต้นน้ า พัฒนาพื้นท่ีท ากินและ
ส่งเสริมให้คนท่ีดูแลรักษาป่าต้นน้ าให้มีความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาท่ีชุ่มน้ าให้เป็น
แหล่งน้ าส าหรับการพัฒนาระบบเกษตรผสมผสาน และสร้างระบบนิเวศส าหรับการเป็นแหล่งอาหารของ
ชุมชน ตลอดจนสร้างกระบวนการท างาน ติดตามประเมินผล ถอดบทเรียนการท างาน พร้อมท้ังสร้าง
กระบวนการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
 เพื่อให้เกษตรกรในพื้นท่ีภูเขาหัวโล้นลดการตัดไม้ท าลายป่า และหันมาท าการเกษตรท่ีปลอดภัย และ
สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ซึ่งแนวทางการท าเกษตรมีหลายรูปแบบซึ่งเกษตรกรใช้เป็นทางเลือกมาประยุกต์กับ
การเกษตร โดยมีจุดประสงค์หลักในการท าการเกษตรแบบยั่งยืน  ให้ผลผลิตท่ีปลอดภัยต่อผู้บริโภค ช่วย
อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดยใช้หลักการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพก่อให้เกิดการผลิตท่ีเน้นการ
ผสมผสานเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การพัฒนารูปแบบการ
ท าเกษตรของไทยนับว่ายังอยู่ในระยะเริ่มต้น การผลิตจึงเป็นการผลิตแบบง่ายๆ ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีท่ีซับซ้อน 
แต่เน้นการท า เกษตร โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ท าการผลิตสินค้าทางการเกษตรท่ีจ าเป็นพื้นฐานในการ
บริโภค แนวคิดในการพัฒนาการเกษตร  
 
 
 
 



 
 

 
 ด้วยเหตุท่ีวิทยาลัยชุมชนน่าน ถือว่าเป็นวิทยาลัยท้องถิ่นเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ท่ีจะน าความรู้ไปสู่
การพัฒนาคน ครอบครัว สังคมประเทศไทย โดยเฉพาะด้านการเกษตร วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้มีความ
ตระหนักอยู่เสมอว่าจะท าอย่างไรให้คนในจังหวัดน่านมีคุณภาพชีวิตอยู่อย่างดี  เพียงพอ มีความสุขและ
ภาคภูมิใจได้ ดังนั้นการน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถท าให้คนในชุมชนอยู่ได้ โดยพึ่งพา
ตนเองเท่าท่ีจะท า ได้ การท่ีคนในชุมชนได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนถิ่นท่ีเกิด ท าให้ท้องถิ่นเกิดความเจริญ
งอกงาม สามารถแก้ไข 
ปัญหาของชุมชนได้ 

คณะวิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนารูปแบบการเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีต้นน้ า
โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น เพื่อใช้เป็นรูปแบบการเกษตรท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีจังหวัดน่าน ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีปลูกข้าวโพด คณะวิจัยจึงได้ท าการศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน ส่งเสริมการท าเกษตร
ในจังหวัดน่าน ท่ีจะเป็นผลดีให้กับเกษตรกรและยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และ
ระบบนิเวศน์ให้มีอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ในการท้าวิจัย 
 1. เพื่อศึกษารูปแบบการท าการเกษตรท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีต้นน้ าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้
ภูเขาหัวโล้น ในพื้นท่ีท าการเกษตรของชาวบ้านต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 

2. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการท าเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีต้นน้ าโครงการ
สวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น ในพื้นท่ีท าการเกษตรของชาวบ้านต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
  
1.3 ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนือ้หา  
การศึกษาครั้งนี้จะศึกษารูปแบบการท าการเกษตรท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีต้นน้ าโครงการสวมหมวกใส่

รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น ในพื้นท่ีท าการเกษตรของชาวบ้านต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยเน้นให้
เห็นถึงการท าการเกษตรแบบยั่งยืน ให้ผลผลิตท่ีปลอดภัยต่อผู้บริโภค ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม                
ใช้หลักการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพก่อให้เกิดการผลิตท่ีเน้นการผสมผสานเกื้อกูลซึ่งกันและกัน              
มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท าการเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีต้นน้ า
โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น  
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2. ขอบเขตด้านสถานที่  
ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ซึ่งพื้นท่ีท่ีใช้ศึกษาประกอบด้วยตัวอย่างแปลงเกษตร     8 

แปลง ดังนี้   
 ตารางที่ 1 รายช่ือเกษตรกรบ้านงอบกลาง จ านวน 8 ครอบครัว เนื้อที่ จ านวน 100 ไร่ 

ท่ี ชื่อเกษตรกร 
พิกัดที่ต้ังแปลง 

จ้านวนไร่ หมายเหตุ 
X Y 

1 นายเจริญ  พานิช 696427 2155283 17  
2 นายอินสม  อินทะรังษี 693840 2158207 14  
3 นายจันทร์  ขาเหล็ก 694506 2157743 15  
4 นายสนิท ค าลือ  693242 2157533 10  
5 นางปราณี  แสนปัญญา 694565 2158241 10  
6 นายค าปัน  อินทะรังษี 693402 2156867 14  
7 นายสุรศักด์ิ  ค าลือ 698736 2158333 10  
8 นายสันติ  แปลงค าใส 694506 2158738 10  

รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 100  
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3. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ก ลุ่ ม เ ก ษ ต ร ก ร ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ส ว ม ห ม ว ก ใ ส่ ร อ ง เ ท้ า ใ ห้ ภู เ ข า หั ว โ ล้ น  จั ง ห วั ด น่ า น                                     

การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 25 คน ประกอบด้วย เกษตรกรในพื้นท่ี
โครงการสวมหมวกฯ บ้านงอบกลาง 20  คน และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 5 คน 

4. ด้านระยะเวลา 
ตุลาคม  2559 – กันยายน  2560 

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
   1. ได้รูปแบบการท าเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นท่ีโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น 

2. เพิ่มขีดความสามารถในการท าเกษตรกรรมบนพื้นท่ีป่าต้นน้ าในโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้
ภูเขาหัวโล้น 
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. รูปแบบการท้าการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้้า หมายถึงรูปแบบการท าการเกษตรท่ีมีความ
หลากหลาย คือ การเกษตรแบบผสมผสาน วนเกษตร เกษตรยั่งยืน และการจัดการผลผลิตสู่ตลาดในท้องถิ่น
ท่ีมีขนาดเล็ก รวมถึงตลาดกลุ่มผู้บริโภคท่ีสนใจสุขภาพ  การท าเกษตรกรรมท่ีคน ชุมชน ป่าไม้ สามารถอยู่
ด้วยกันได้ โดยสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นท่ี ท าการเกษตรแบบผสมผสาน มีพื้นท่ีป่าไม้ให้คงอยู่ สอดคล้อง
กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีบูรณาการแนวคิดการท าเกษตรกรรมท่ีหลากหลายให้เข้ากับสภาพพื้นท่ีท่ี
แตกต่างและเหมาะสม โดยแบ่งพื้นท่ี 10% เป็นพื้นท่ีชุ่มน้ าเกษตรแบบผสมผสาน พื้นท่ี 30%   เป็นพื้นท่ี
เกษตรส าหรับการกสิกรรม และพื้นท่ี 60% พื้นท่ีปลูกป่าไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง     ท าให้กับพื้นท่ีต้น
น้ าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น  

2. โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น หมายถึงการจะพลิกฟื้นพื้นป่าให้กลับมามีสภาพ
สมบูรณ์  วิธีการอยู่ร่วมกับป่า การปลูกต้นไม้ท่ีเป็นไม้ป่า ไม้กินได้ เพื่อสร้างป่าและเกิดความชุ่มช้ืน ส่งเสริม
การจัดการเกษตรผสมผสาน มุ่งเน้นให้เป็นวนเกษตร เช่น การท านาขั้นบันได ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ ท่ี
เกษตรกรคิดว่าเหมาะสมกับพื้นท่ี และการท าเรื่องฝาง ระบบกักเก็บน้ าและฟื้นท่ีสภาพ 

3. เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึงการพอประมาณ มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกัน เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไข 
4. วนเกษตร หมายถึง ลักษณะเลียนแบบระบบภูมินิเวศป่าธรรมชาติ 
5. เกษตรยั่งยืน  หมายถึง ความสัมพันธ์ของเกษตรและส่ิงแวดล้อม 
6. เกษตรผสมผสาน  หมายถึงการปลูกพืชแต่ละชนิดมีความเกื้อกูลกันอย่างมีประสิทธิภาพ และ

เพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร 
7. ทรัพยากรเกษตร หมายถึง ปัจจัยท่ีใช้ในการผลิตทางการเกษตรประเภทต่างๆ ท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี

ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง มาใช้เพื่อการเกษตร ได้แก่ ท่ีดิน น้ า ความหลากหลายทางชีวภาพ แรงงาน 
เครือข่ายเกษตรกร ความรู้การเกษตร ตลอดจนวัสดุและพันธุ์พืชต่าง ๆ ในท้องถิ่น ได้แก่ ไม้ฟืน ผลไม้ และผัก
พื้นบ้าน ทรัพยากรเกษตรในท่ีนี้ยังรวมถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การเกษตร และศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประเภทต่าง ๆ ท่ีเป็นศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

8. การจัดการทรัพยากรเกษตร หมายถึง การด าเนินการในลักษณะต่างๆ ต่อทรัพยากรเกษตร อัน
ได้แก่ การจัดหา การรักษา และการใช้ประโยชน์ 
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1.6 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

บทท่ี 2 

แผนผังที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
(conceptual  framework) 

ศึกษาวิธีการและพัฒนารูปแบบการท้าการเกษตร 

 

 

พื้นที่โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภเูขา
หัวโล้น  ต้าบลงอบ  อา้เภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน 
8 แปลง 
 นายเจริญ  พานิช 

นายอินสม  อินทะรังษี 

นายจันทร์  ขาเหล็ก 

นายค าปัน  อินทะรังษ ี

นายสุรศักด์ิ  ค าลือ 

นายสนิท ค าลือ 

นายสันติ  แปลงค าใส 

นางปราณี  แสนปัญญา 

โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหวัโล้น 
การจะพลิกฟ้ืนพ้ืนป่าให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์  วิธีการอยู่ร่วมกับ
ป่า การปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ป่า ไม้กินได้ เพ่ือสร้างป่าและเกิดความ

ชุ่มชื้น ส่งเสริมการจัดการเกษตรผสมผสาน มุ่งเน้นให้เป็นวนเกษตร 
เช่น การท านาข้ันบันได ปลูกไม้ผลเศรษฐกจิ ท่ีเกษตรกรคิดว่า

เหมาะสมกับพ้ืนที่ และการท าเรื่องฝาง ระบบกักเก็บน้ าและฟ้ืนที่
สภาพป่าชุ่มน้ า 

เศรษฐกิจพอเพียง 

พอประมาณ มีเหตุผล            
มีภูมิคุ้มกัน เงื่อนไขความรู้ 

เงื่อนไข 
 

วนเกษตร 

มีลักษณะเลียนแบบระบบภูมิ
นิเวศป่าธรรมชาติ 

เกษตรยั่งยืน 

มีความสัมพันธ์กับเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม 

เกษตรผสมผสาน 

การปลูกพืชแต่ละชนิดมีความ
เก้ือกูลกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์

ของทรัพยากร 

รูปแบบการท้าเกษตรกรรมที่เหมาะสม 
กับพื้นที่ต้นน้้าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้า 

ให้ภูเขาหัวโล้น 

 

รูปแบบการเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ต้นน้ า
โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น  โดย
แบ่งเป็นพ้ืนที ่10% พ้ืนที่ชุ่มน้ าเกษตรแบบผสมผสาน 
30% พ้ืนที่เกษตรส าหรับการกสิกรรม และ60% 
พ้ืนที่ป่าไม้    
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษางานวิจัยเรื่อง การวิจัยการพัฒนารูปแบบการท าเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีต้นน้ า
โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น  จังหวัดน่าน  ซึ่งผู้วิจัยได้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เอกสาร       
และผลงาน ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็น แนวทางในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

2.1 ข้อมูลพื้นฐานของแหล่งพื้นท่ีวิจัย ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการท าการเกษตรท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีต้นน้ าโครงการสวมหมวกใส่

รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับวนเกษตร  
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับเกษตรยั่งยืน 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับเกษตรแบบผสมผสาน 
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2.1 ข้อมูลพื้นฐานของแหล่งพื้นที่ด้าเนินการวิจัย 

อ าเภอทุ่งช้างต้ังอยู่ทางทิศเหนือสุดของของจังหวัดน่าน บนทางหลวงหมายเลข 1080  ห่างจาก
จังหวัดน่าน 90  กิโลเมตร  มีพื้นท่ีท้ังหมด 806.731 ตารางกิโลเมตร หรือ 504,206.875 ไร่ โดยมีอาณาเขต
ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศตะวันออก ติดกับ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ,อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

          ทิศใต้  ติดกับ อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
          ทิศตะวันตก ติดกับ อ าเภอสองแคว, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

พื้นท่ีท่ัวไปของอ าเภอทุ่งช้าง ส่วนใหญ่เป็นภูเขา คิดเป็นร้อยละ  96 จะมีท่ีราบเฉพาะบริเวณท่ีอยู่
อาศัยและพื้นท่ีเกษตรกรรมบางส่วน พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นลักษณะสูงชัน  (Steep land) ซึ่งไม่เหมาะกับการ
เกษตรกรรม ส่วนท่ีเหลือเป็นพื้นท่ีสูง (Slop land) ซึ่งมีประมาณ 4% ของพื้นท่ีท้ังหมด เหมาะกับการปลูกไม้
ผลยืนต้น เช่น ส้มสีทอง เงาะ  ล้ินจ่ี โดยมีพืชเหล่านี้เป็นพืชเศรษฐกิจของอ าเภอทุ่งช้าง 
 
 
 
 
 
 



 
 

แม่น้ าส าคัญท่ีไหลผ่าน คือ  
1. แม่น้ าน่าน  
2. ล าน้ าและ   
3. ล าน้ าเลียบ   
4. ล าน้ างอบ  
5. ล าน้ าหลุ  
6. ล าน้ าแงน   
7. ล าน้ าปอน 

ลักษณะภูมิอากาศ อ าเภอทุ่งช้างมีลักษณะภูมิอากาศ อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน หนาวจัดในฤดูหนาว
และฝนตกชุกในฤดูฝน     

การปกครอง 
อ าเภอทุ่งช้าง มีประชากรท้ังหมด 18,952 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ต าบล คือต าบลทุ่งช้าง

ต าบลและ ต าบลงอบ  ต าบลปอน  แต่ละต าบลแบ่งการปกครอง รวมท้ังส้ิน  40  หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
1. ต้าบลทุ่งช้าง แบ่งการปกครอง ออกเป็น 7 หมู่บ้าน คือบ้านสลี บ้านทุ่งช้าง บ้านน้ าพ ิ  

บ้านห้วยยาง  บ้านทุ่งผ้ึง  บ้านแพะกลางและบ้านปางแก   
2. ต้าบลและ แบ่งการปกครอง ออกเป็น 14 หมู่บ้าน คือบ้านมอญ บ้านศาลา บ้านดอนชัย 

บ้านเวียงสอง  บ้านสันกลาง   บ้านทุ่งอ้าว  บ้านวังผา  บ้านน้ าสอด(เก่า)  บ้านเฟือยลุง บ้านน้ าเพาะ      
บ้านป่าเต้า บ้านน้ าสอด(ใหม่)   บ้านดวงค าและบ้านประดู่ 

3. ต้าบลงอบ แบ่งการปกครอง ออกเป็น 11 หมู่บ้าน คือบ้านงอบศาลา บ้านห้วยสะแตง  
บ้านทุ่งสุน  บ้านงอบเหนือ บ้านน้ าลาด  บ้านขุนน้ าลาด  บ้านงอบใต้ บ้านงอบกลาง บ้านใต้ร่มโพธิ์ทองและ
บ้านมณีพฤกษ์ 

4. ต้าบลปอน แบ่งการปกครอง ออกเป็น 8 หมู่บ้าน คือบ้านน้ าเลียง บ้านไร่ไทรงาม   
บ้านหล่ายทุ่ง บ้านหนองค า บ้านใหม ่บ้านปอน บ้านป่าเปือยและบ้านเฉลิมราช 
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ภาพที่ 2  แสดงภาพพื้นท่ีท าการวิจัย ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 

  
สภาพภูมิประเทศบริเวณต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  มีลักษณะโดยท่ัวไปเป็นเทือกเขาสูง

ท้ังหมด มีพื้นท่ีราบเป็นท่ีราบระหว่างหุบเขาอยู่ตามล าน้ าสายส าคัญในบริเวณตอนกลางของพื้นท่ี ประชากร
ส่วนใหญ่มีอาชีพ ท าสวน/ท าไร่  เช่น ส้มสีทอง เงาะ มะม่วงหิมพานต์ ยางพารา กล้วย เป็นต้น ข้าวโพด มัน
ส าปะหลัง เป็นต้น 

ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีการเกษตรของเกษตรในพื้นท่ี เป็นพื้นท่ีจับจองท่ีดินท ากิน ไม่มีกรรมสิทธิ์ทาง
กฎหมายพื้นท่ีป่าไม้ท่ีมีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณ 

 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการท้าการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้้าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้
ภูเขาหัวโล้น 

รูปแบบการท้าเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้้าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขา
หัวโล้น  

ก) รูปแบบการท้าเกษตรกรรม 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมี ภูมิคุ้มกันท่ีดี                  

ในเงื่อนไขท่ีต้องตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมอยู่บนความรู้และคุณธรรม กล่าวคือการผลิตจะต้องมีเหตุผลใน
การด าเนินการท่ีอยู่บนพื้นฐานของความพอดี ในความหมายท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น มีความรอบคอบ และมีการเตรียมพร้อมท่ีจะรับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 
ท้ังนี้การตัดสินใจด าเนินกิจกรรมการผลิตจะอยู่บนพื้นฐานของการใช้ ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ 
อย่างรอบด้านมีความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ตลอดจนความเพียรและสติปัญญาในการด าเนินการผลิต 
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แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางในการศึกษาแปลงท้ัง 8 แปลงว่าในกระบวนการผลิตได้ใช้หลัก
เหตุผลโดยการด าเนินชีวิตโดยรู้จักความพอประมาณ และใคร่ครวญอย่างมีเหตุผล ซึ่งส่ิงเหล่านี้จะเป็น
ภูมิคุ้มกันตัวเองและครอบครัวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเมื่อมีการเปล่ียนแปลง ในขณะท่ีแนวคิดวนเกษตร เป็น
รูปแบบการเกษตรท่ีน าเอาหลักการความยั่งยืนถาวรของระบบป่าธรรมชาติมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดย
ให้ความส าคัญการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล และไม้ใช้สอยต่าง ๆ ให้เป็นองค์ประกอบหลักของการเกษตรแบบ
ผสมผสานกับการปลูกพืชช้ันล่างท่ีไม่ต้องการแสงแดดมาก และต้องการความช้ืนจากการท่ีมีพืชช้ันบนขึ้น             
ปกคลุม หลักการของ"วนเกษตรการท าการเกษตรในพื้นท่ีป่า หรือการสร้างระบบเกษตรให้มีลักษณะ
เลียนแบบระบบนิเวศป่าธรรมชาติ คือ มีไม้ยืนต้นหนาแน่นเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ระบบมีร่มไม้ปกคลุมและมี
ความชุ่มช่ืนสูง ตามแนวคิดวนเกษตรอาจแบ่งวนเกษตรเป็นหลากหลายประเภท ท่ีสอดคล้องกับพื้นท่ี               
ต าบลงอบ  ได้แก่วนเกษตรแบบบ้านสวน มีต้นไม้และพืชผลหลายช้ันความสูง โดยปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 
สมุนไพรและพืชผักสวนครัวในบริเวณบ้าน ดังนั้น การน้าหลักการวนเกษตร และลักษณะการท้าการเกษตร
ดังกล่าวไปศึกษาในพื้นที่ เพื่อค้นหาว่ามีพืชอะไรบ้างที่มีการปลูกตามหลักการดังกล่าว แนวคิดเกษตร
ยั่งยืน เป็นแนวทางการ พัฒนาอาชีพที่สัมพันธ์กับการเกษตรและส่ิงแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่
ของชุมชนหลายระดับ   ในการท าการผลิตตามแนวคิดเกษตรยั่งยืนในระดับสวนเกษตรคือใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ ของทางเกษตร และในระดับครัวเรือนการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมท่ีจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย เน้นบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนความหลากหลายของระบบการ
ผลิตท่ีน าไปสู่ความมั่นคงของ อาหารและรายได้ ผลจากการท าการเกษตรยั่งยืนจะเกิดความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจโดยลักษณะของการผลิต และเปล่ียนแปลงการผลิตท่ีขึ้นอยู่กับสภาพทางกายภาพ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม (เพื่อให้เกษตรกรสามารถมี ผลผลิตท่ีเพียงพอต่อการบริโภคภายในครอบครัวและสามารถ
จ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้) ความยั่งยืนทางด้านส่ิงแวดล้อม การผลิตจะผสมผสานเพื่อให้เกิด
ความหลากลายทางชีวภาพ และมี ความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน และความยั่งยืนทางด้านสังคมคือการผลิตท่ี
รายได้ท่ียั่งยืน รวมถึงการอนุรักษ์ ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในพื้นท่ีท าการเกษตร ดังนั้น การน้าแนวคิด
รูปแบบเกษตรยั่งยืนไปศึกษาสวน เกษตรจึงไปค้นหาว่าการผลิตที่สัมพันธ์กับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ถือเป็นการท้าการเกษตรรูปแบบหนึ่ง ที่มีระบบการผลิตที่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยเร่ิม
จากการท้าสวนการเกษตรให้สอดคล้องกับ แนวคิดระบบเศรษฐกิจยั่งยืน กล่าวคือ มีการท้าการผลิตที่มี
ความสอดคล้องกับความต้องการทาง เศรษฐกิจ หรือการท้าการผลิตรูปแบบใหม่เพื่อหาลู่ทางในการหา
ตลาด ก่อให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ คือ การปลูกพืชเพื่อเกิดผลผลิตในทุกฤดูกาล และมีตลาด
รองรับผลผลิตเพื่อไม่ให้เกิดการขาดทุนและภาวะ สินค้าล้นตลาด จึงท้าให้เกษตรกรมีรายได้ที่ม่ันคง และ
การมีภูมิคุ้มกันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ จะตามมา การผลิตท่ีใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความมั่นคงของ อาหารเป็นการผลิตในลักษณะของการผลิตท่ีสัมพันธ์
เกื้อกูลเป็นลักษณะของเกษตรกรกับธรรมชาติ โดยมี ลักษณะท่ีสอดคล้องกับสภาพทางกายภาพ สังคมและ
ส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี ซึ่งมีการใช้พื้นท่ีส าหรับท าการเกษตรอยู่ โดยพื้นท่ีทางกายภาพเหมาะส าหรับการเกษตร
ดังกล่าว เพราะการมีแหล่งน้ าท่ีอุดมสมบูรณ์ รวมถึงการท า การเกษตรท่ีสารเคมีในปริมาณน้อยเพื่อก่อให้
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ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด เกษตรแบบผสมผสาน เน้นกิจกรรมการผลิตแต่ละชนิดมีความ
เก้ือกูลกันอย่างมีประสิทธิภาพ และการผลิตยังช่วยเพิ่มพูนความ อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
หลักการของ "เกษตรผสมผสาน ประกอบด้วยหลักส้าคัญ 2 ประการ คือ มีกิจกรรมการเกษตรต้ังแต่ 2 
กิจกรรมเป็นต้นไป และมีการเก้ือกูลประโยชน์ระหว่างกิจกรรม เกษตรต่างๆ และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรในระบบเกษตรแบบผสมผสานนั้น ลักษณะการผสมผสาน ในระบบเกษตร ท่ีจะน าเป็นแนวทางใน
การศึกษาพื้นท่ีต าบลงอบ คือ ลักษณะการปลูกพืชผสมผสานกล่าวคือความสัมพันธ์ระหว่างพืช ส่ิงมีชีวิตและ
จุลินทรีย์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในระบบนิเวศตามธรรมชาติมาจัดการและปรับใช้ในระบบการเกษตร ดังนั้นการผลิต
ท่ีสอดคล้องกับการเกษตรแบบผสมผสานคือมีการปลูกพืช 2 ชนิดขึ้นไป โดยพืชเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์ท่ี
เกื้อกูลกัน เช่น การปลูกฝรั่งผสมผสานกับการปลูกดอกชมจันทร์และการปลูกต้นชะพลู โดยการดอกชมจันทร์
และชะพลูจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการปกคลุมดินและท าให้ดินมีความ อุดมสมบูรณ์ ส่งผลประโยชน์แก่ต้น
ฝรั่งสามารถน าแร่ธาตุจากดินเข้าไปใช้อย่างเต็มท่ี น ามาสู่การลดใช้ปุ๋ยเคมี ของเกษตรกร เป็นต้น  

ข) รูปแบบการท้าเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้้าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขา
หัวโล้น  

มีการพัฒนารูปแบบการท าเกษตรกรรมในหลากหลายลักษณะท้ังการเกษตรแบบผสมผสาน วน
เกษตร เกษตรยั่งยืนและการจัดการผลผลิตสู่ตลาดในท้องถิ่นท่ีมีขนาดเล็ก  รวมถึงตลาดกลุ่มผู้บริโภคท่ีสนใจ
สุขภาพ โดยแบ่งเป็นพื้นท่ี 10% พื้นท่ีชุ่มน้ าเกษตรแบบผสมผสาน  30% พื้นท่ีเกษตรส าหรับการกสิกรรม                
และ 60% พื้นท่ีป่าไม้  ท าให้รูปแบบการท าเกษตรในพื้นท่ีเป้าหมายเป็นแบบคน  ชุมชน  ป่าไม้สามารถอยู่
ด้วยกันได้  โดยคนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นท่ี 10% พื้นท่ีชุ่มน้ า  พื้นท่ี  30% พื้นท่ีเกษตรส าหรับ                   
การกสิกรรมในการประกอบอาชีพ  และพื้นท่ี  60% พื้นท่ีป่าไม้ยังคงอยู่  และรูปแบบการท าเกษตรกรรมยัง
สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเน้นเพียงนี้ก็พอ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก แต่บูรณาการแนวคิด
การท าเกษตรกรรมท่ีหลากหลายให้เข้ากับสภาพพื้นท่ีท่ีแตกต่าง จึงเป็นตัวอย่างหนึ่งของการน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการท าเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีต้นน้ าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น              
ยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2551)  
 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง  

เศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงช้ีแนวทางการด าเนินชีวิตให้แก่
ปวงชนชาวไทยมาเป็นระยะเวลานาน ในช่วงต้ังแต่ก่อนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งให้พสกนิกรได้
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน มั่นคง และปลอดภัย ภายใต้ความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นตามกระแส
โลกาภิวัฒน์ อีกท้ังพระองค์ยังได้ทรงพระราชทานความหมายของ เศรษฐกิจพอเพียง เอาไว้เป็นภาษาอังกฤษ
ว่า Sufficiency Economy ดังพระราชด ารัสท่ีได้ทรงตรัสไว้เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2554 
“ในที่นี้เราฟังเขาถามว่าเศรษฐกิจพอเพียง จะแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ก็อยากจะตอบว่ามีแล้วใน
หนังสือ ไม่ใช่หนังสือต้าราเศรษฐกิจ แต่เป็นหนังสือพระราชด้ารัสที่อุตส่าห์มาปรับปรุงให้ฟังได้ และแปล
เป็นภาษาอังกฤษ เพราะคนที่ฟังภาษาไทยบางทีไม่เข้าใจภาษาไทย ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ จึงได้แปล
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เป็นภาษาอังกฤษ และเน้นว่าเศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า Sufficiency Economy โดยเขียนเป็นตัวหนา
ในหนังสือ” แต่เนื่องด้วยค าว่า Sufficiency Economy เป็นค าท่ีเกิดมาจากความคิดใหม่ อีกท้ังยังเป็นทฤษฎี
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงไม่มีปรากฏอยู่ในต าราเศรษฐศาสตร์ ซึ่งบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่า 
Self-Sufficient Economy สามารถใช้แทน Sufficiency Economy ได้หรือไม่ หากว่าไม่ได้มีความหมาย
อย่างเดียวกัน หรือไม่สามารถใช้เหมือนกันด้ จะมีความเหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร โดยค าว่า Self-
Sufficiency มีความหมายตามพจนานุกรท่ีว่า การไม่ต้องพึ่งใคร และการไม่ต้องพึ่งใครในความหมายของ
พระองค์ท่านนั้น คือ “Self-Sufficiency นั้นหมายความว่า ผลิตอะไรมีพอท่ีจะใช้ ไม่ต้องไปขอยืมคนอื่น อยู่
ได้ด้วยตนเอง” ฉะนั้น เมื่อเติมค าว่า Economy เข้าไป กลายเป็น Self-Sufficient Economy แล้วนั้น จะมี
ความหมายว่า เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับตัวเอง คือ การที่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างไม่เดือดร้อน ไม่ต้อง
พึ่งพาผู้อื่น แต่ในทุกวันนี้ ประเทศไทยเรายังเดือดร้อน ยังมีความจ าเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่นอยู่ ท่ีในความเป็นจริง
ท่ีเราจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็ตาม ดังนั้น Self-Sufficient Economy จึงหมายถึง เศรษฐกิจแบบ
พอเพียงกับตัวเอง ท่ีแตกต่างจาก Sufficiency Economy ซึ่งหมายถึง เศรษฐกิจพอเพียงท่ียังคงมีการพึ่งพา
กันและกันอยู่ ดังพระราชด ารัสเพิ่มเติมท่ีว่า “คือพอมีพอกินของตัวเองนั้นไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง เป็น
เศรษฐกิจสมัยหิน สมัยหินนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แต่ว่าค่อยๆ พัฒนาขึ้นมา ต้องมีการ
แลกเปล่ียนกัน มีการช่วยระหว่างหมู่บ้าน หรือระหว่าง จะเรียกว่าอ า เภอ จังหวัด ประเทศ จะต้องมีการ
แลกเปล่ียน มีการไม่พอเพียง จึงบอกว่าถ้ามีเศรษฐกิจพอเพียง เพียงเศษหนึ่งส่วนส่ีก็จะพอแล้ว จะใช้ได้” 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นแนวทางการด ารงชีวิตและการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ 
โดยยึดแนวทางการพัฒนาท่ีมีคน หรือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งส่ิงเหล่านี้เองจะเป็นตัวการท่ีน าไปสู่การ
พัฒนาท่ียั่งยืน หรือในภาษาอังกฤษ คือ Sustainable Development 
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
      การพัฒนาตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใช้
ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระท า 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ ๕ ส่วน ดังนี้ 

1. กรอบแนวความคิด 
เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถี

ชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สมารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อความมั่นคง และ ความยั่งยืน ของการ
พัฒนา 

2. คุณลักษณะ 
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับโดยเน้นการปฏิบัติบนทาง

สายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
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3. ค านิยาม 
ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี้ 
ความพอประมาณ : หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง

และผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  
ความมีเหตุผล : หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี

เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ 
อย่างรอบคอบ  

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว : หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้าน
ต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกล้และ
ไกล 

4. เงื่อนไข 
การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยท้ังความรู้ และ

คุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ  
เง่ือนไขความรู้ : ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความ

รอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังใน
ขัน้ปฏิบัติ  

เง่ือนไขคุณธรรม : ท่ีจะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  

5. แนวทางปฏิบัติ/ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผลจากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน พร้อม

รับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด้าริ 
      เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางในการพัฒนาท่ีน าไปสู่ความสามารถ
ในการพึ่งตนเอง ในระดับต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน โดยลดความเส่ียงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติ หรือ
การเปล่ียนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี มี
ความรู้ ความเพียรและความอดทน สติและปัญญา การช่วยเหลือซึ่งกันและกันและความสามัคคี 
      เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกว้างกว่าทฤษฎีใหม่โดยท่ีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดท่ีช้ีบอก
หลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ในขณะท่ี แนวพระราชด าริเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่หรือเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนนั้น เป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ในทางปฏิบัติ ท่ีเป็นรูปธรรมเฉพาะในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม 
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ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด้าริ 
อาจเปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบพื้นฐานกับแบบก้าวหน้า ได้ดังนี้ 

      ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรกร เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน
เทียบได้กับทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 1 ท่ีมุ่งแก้ปัญหาของเกษตรกรท่ีอยู่ห่างไกลแหล่งน้ า ต้องพึ่งน้ าฝนและประสบ
ความเส่ียงจากการท่ีน้ าไม่พอเพียง แม้กระท่ังส าหรับการปลูกข้าวเพื่อบริโภค และมีข้อสมมติว่า มีท่ีดิน
พอเพียงในการขุดบ่อเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวจากการแก้ปัญหาความเส่ียงเรื่องน้ า จะท าให้เกษตรกร
สามารถมีข้าวเพื่อการบริโภคยังชีพในระดับหนึ่งได้ และใช้ท่ีดินส่วนอื่น ๆ สนองความต้องการพื้นฐานของ
ครอบครัว รวมท้ังขายในส่วนท่ีเหลือเพื่อมีรายได้ท่ีจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีไม่สามารถผลิตเองได้ ท้ังหมดนี้
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวให้เกิดขึ้นในระดับครอบครัว  อย่างไรก็ตาม แม้กระท่ัง ในทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 1 ก็
จ าเป็นท่ีเกษตรกรจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากชุมชนราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม 
      ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองค์กร เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ซึ่งครอบคลุมทฤษฎี
ใหม่ข้ันท่ี 2 เป็นเรื่องของการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ หรือการท่ีธุรกิจต่าง ๆ 
รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ  กล่าวคือ เมื่อสมาชิกในแต่ละครอบครัวหรือองค์กรต่าง ๆ มีความ
พอเพียงขั้นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นแล้วก็จะรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมมือกันสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มและส่วนรวมบน
พื้นฐานของการไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามก าลังและความสามารถของตนซึ่งจะ
สามารถท าให้ ชุมชนโดยรวมหรือเครือข่ายวิสาหกิจนั้น ๆ เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอย่างแท้จริง 
      ความพอเพียงในระดับประเทศ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ซึ่งครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 3 ซึ่ง
ส่งเสริมให้ชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจสร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ในประเทศ เช่น บริษัทขนาดใหญ่ 
ธนาคาร สถาบันวิจัย เป็นต้น 
      การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในลักษณะเช่นนี้จะเป็นประโยชน์ในการสืบทอดภูมิปัญญา แลกเปล่ียน
ความรู้ เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพัฒนา หรือร่วมมือกันพัฒนา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้
ประเทศอันเป็นสังคมใหญ่อันประกอบด้วยชุมชน องค์กร และธุรกิจต่าง ๆ ท่ีด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง
กลายเป็นเครือข่ายชุมชนพอเพียงท่ีเช่ือมโยงกันด้วยหลัก ไม่เบียดเบียน แบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ได้ในท่ีสุด 
การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
      ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอให้ริเริ่มการสร้างขบวนการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสานต่อความคิดและเช่ือมโยงการขยายผลท่ีเกิดจากการน าหลักปรัชญาฯ ไป
ใช้อย่างหลากหลาย รวมท้ังเพื่อจุดประกายให้เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ซึ่งจะน าไปสู่การยอมรับ และ
การน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจัง 
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      จากพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสของพระองค์ นับต้ังแต่ปี 2517 เป็นต้นมา จะพบว่าพระองค์
ท่านได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการพัฒนาท่ีอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ การรู้จัก
ความพอประมาณ การค านึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทย
ไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาตามล าดับขั้นตอนท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนมีคุณธรรมเป็น
กรอบในการด ารงชีวิตซึ่งท้ังหมดนี้เป็นท่ีรู้กันภายใต้ช่ือว่า เศรษฐกิจพอเพียง  
      สศช. จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ มาร่วมกันกล่ันกรองพระราชด ารั สฯ สรุปเป็นนิยาม 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้อัญเชิญมาเป็นปรัชญาน าทางในการจัดท า แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีความเข้าใจและน าไปประกอบการด าเนินชีวิต 
      การขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างเครือข่ายเรียนรู้ ให้มี การน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้เป็นกรอบความคิด เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทยใน
ทุกภาคส่วน 
      วัตถุประสงค์ของการขับเคล่ือนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้
ประชาชนทึกคนสามารถน าหลักปรัชญาฯ ไปประยุกต์ให้ได้อย่างเหมาะสม และปลูกฝัง ปรับเปล่ียนกระบวน
ทัศน์ในการด ารงชีวิตให้อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนน าไปสู่การปรับแนวทางการพัฒนาให้
อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 

การขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเสริมพลังให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได้อย่ างมั่นคง 
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ โดยให้ความส าคัญกับการสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็ง รักษา
ความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติต่าง ๆ ตลอดจนสามารถปรับตัวพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
ได้อย่างเท่าทัน และน าไปสู่ความเอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนชาวไทย 

การขับเคล่ือนจะเป็นลักษณะเครือข่ายและระดมพลังจากทุกภาคส่วน  แบ่งเป็น 2 เครือข่ายสนับสนุน
ตามกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้น ได้แก่ 

- เครือข่ายด้านประชาสังคมและชุมชน 
- ธุรกิจเอกชน 

นอกจากนี้แล้วยังมีเครือข่ายสนับสนุนตามภารกิจ ได้แก่ 
- เครือข่ายวิชาการ 
- เครือข่ายสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
- เครือข่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

      ท้ังนี้แกนกลางขับเคล่ือนมี 3 ระดับได้แก่ คณะท่ีปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพียง และกลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียงใน สศช. ซึ่งจะเป็นหน่วยปฏิบัติงานในการขับเคล่ือนและจะทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายผลการด าเนินงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหา
มงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 80 พรรษา ในเดือนธันวาคม 2550 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับต้ังแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปใน ทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
      ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้จะต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน
และการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความ
รอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและ
พร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางท้ังด้านวัตถุ  สังคม ส่ิงแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
(ประมวลและกล่ันกรองจากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
พระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ รวมท้ังพระราชด ารัสอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้รับพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตให้น าไปเผยแพร่  เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและ
ประชาชนโดยท่ัวไป) 
 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับวนเกษตร  

เป็นระบบการจัดการป่าไม้เป็นหลักร่วมกับการเกษตรทุกแขนง  ประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ                   
คือ การปลูกพืชเกษตรในสวนป่า การเล้ียงสัตว์ในสวนป่า หรือการปลูกพืชเกษตรร่วมกับการเล้ียงสัตว์ในสวน
ป่า ระบบ นี้มุ่งหวังท่ีจะเป็นตัวกลางเพื่อผ่อนคลายความต้องการท่ีดินเพื่อการเกษตรกับความต้องการป่าไม้  
(ธวัช ทอง มณี, 2539: 9) 

2.1หลักการของ"วนเกษตร"  
เป็นการท าการเกษตรในพื้นท่ีป่า โดยสร้างระบบเกษตรให้มีลักษณะเลียนแบบระบบนิเวศป่า 

ธรรมชาติ คือ มีไม้ยืนต้นหนาแน่นเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ระบบมีร่มไม้ปกคลุมและมีความชุ่มช่ืนสูง  โดย
การเกษตร รูปแบบนี้ส่วนใหญ่พบในชุมชนท่ีอยู่ใกล้ชิดกับพื้นท่ีป่าธรรมชาติ เกษตรกรจะท าการผลิตโดยไม่ให้
กระทบต่อพื้นท่ีป่าเดิม ซึ่งสามารถแบ่งเป็นหลายประเภทดังนี้  

ก. วนเกษตรแบบบ้านสวน มีต้นไม้และพืชผลหลายช้ันความสูง โดยปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพร 
และพืชผักสวนครัวในบริเวณบ้าน  

ข. วนเกษตรที่มีต้นไม้แทรกในไร่นาหรือทุ่งหญ้า เหมาะกับพื้นท่ีซึ่งมีลักษณะสูงๆ ต่ าๆ โดยปลูกต้นไม้ 
เสริมในท่ีไม่เหมาะสมกับพืชผล เช่น ท่ีเนินหรือท่ีลุ่มน้ าขัง และปลูกพืชในท่ีราบหรือท่ีสม่ าเสมอ  
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ค. วนเกษตรที่มีแถบต้นไม้และพืชผลสลับกัน เหมาะกับพื้นท่ีมีความลาดชันเป็นแนวยาวน้ าไหลเซาะ 
หน้าดินมาก แถบต้นไม้ซึ่งปลูกไว้สองถึงสามแถวสลับกับพืชผลเป็นช่วงๆ ขวางความลาดชันจะช่วยรักษา               
หน้าดิน และในระยะยาวจะท าให้เกิดข้ันบันไดดินแบบธรรมชาติให้กับพื้นท่ีส าหรับแถบพืช อาจมีความกว้าง              
5-20 เมตร  ตามความเหมาะสมของพื้นท่ี 

 
2.5. แนวคิดเก่ียวกับเกษตรยั่งยืน  

เป็นแนวทางการพัฒนาอาชีพท่ีสัมพันธ์กับการเกษตรและส่ิงแวดล้อม โดยมีความเกี่ยวข้องกับการ 
จัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรที่ประสบความส าเร็จเพื่อสนองความต้องการของประชากรท่ีเปล่ียนแปลงไป 
เรื่อยๆ ขณะท่ีรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยแยกแยะ 
ความหมายของเกษตรยั่งยืนได้ใน 2 ระดับ คือ  

ระดับท่ีหนึ่ง สวน : การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของทางเกษตร  
ระดับท่ีสอง ครัวเรือน : การจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้น 

บทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนความหลากหลายของระบบการผลิตท่ีน าไปสู่ความมั่นคงของอาหาร 
และรายได ้ 

โดยตัวชี้วัดของเกษตรยั่งยืนมีหลักการส าคัญอยู่ 3 ประการคือ  
- ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ คือ มีลักษณะของการผลิตและเปล่ียนแปลงการผลิตท่ีขึ้นอยู่

กับ สภาพทางกายภาพ สังคม และส่ิงแวดล้อม เพื่อท่ีจะท าให้เกษตรกรสามารถมีผลผลิตท่ี เพียงพอต่อการ
บริโภคภายในครอบครัวและสามารถจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ได้  

- ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม คือ กิจกรรมทางการเกษตรอย่างผสมผสานเพื่อให้เกิด 
ความหลากลาย โดยมีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกันเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของทรัพยากร  

- ความยั่งยืนทางด้านสังคม  คือ ก่อให้เกิดรายได้ท่ียั่งยืน รวมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร
และ สภาพแวดล้อมในพื้นท่ีท าการเกษตรให้มีความสมบูรณ์ น าไปสู่การสร้างครอบครัว ชุมชน และสังคมท่ีมี
ความยั่งยืนและแข็งแกร่งขึ้นจากเดิม 
 
2.6 แนวคิดเก่ียวกับเกษตรแบบผสมผสาน 

เป็นระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกหรือการเล้ียงสัตว์หลายๆ ชนิดอยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน ภายใต้การ
เกื้อกูลประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลักการของการอยู่ร่วมกันระหว่างพืช
สัตว์ และส่ิงแวดล้อม (ธวัช ทองมณี, 2539: 9) อาจอยู่ในรูปความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับพืช เช่นท่ีต าบลงอบ                  
เป็นต้น 

หลักการของ "เกษตรแบบผสมผสาน" ประกอบด้วยหลักส าคัญ 2 ประการ คือ  
- กิจกรรมการเกษตรต้ังแต่ 2 กิจกรรมเป็นต้นไป เช่น การปลูกฝรั่งกับดอกชมจันทร์                

การปลูกฝรั่งกับไผ่พันธุ์ลืมแล้ง ซึ่งการปลูกพืชดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับพืช โดยอาศัยส่ิงมีชีวิต
และจุลินทรีย์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในระบบนิเวศตามธรรมชาติมาจัดการและปรับใช้ในระบบการเกษตร เป็นต้น  
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- การเกื้อกูลประโยชน์ระหว่างกิจกรรมเกษตรต่างๆ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใน  
ระบบเกษตรแบบผสมผสานนั้น เกิดขึ้นทั้งจากวงจรการใช้แร่ธาตุอาหารรวมถึงอากาศและพลังงาน 
 
2.7 โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น 

วิทยาลัยชุมชนน่านออกแบบโมเดล “สวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน” ท่ีได้แนวคิด
จากศาสตร์พระราชา เรื่อง หลักการต้นน้ า(ป่าไม้) กลางน้ า (เกษตรกรรม) และปลายน้ า (ประมง) โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนการท างาน ตลอดจนรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนปฏิบัติ เพื่อน าไปใช้เป็น
แผนการท างานร่วมกับเครือข่ายและเกษตรกรในพื้นท่ีซึ่งการท างานภายใต้โมเดลนี้ จะแบ่งพื้นท่ีภูเขาหัวโล้น
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนยอดดอย (ต้นน้ า) ส่วนกลางดอย (กลางน้ า) และส่วนเชิงดอย (ปลายน้ า) 

โครงการนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2558 เพราะมองเห็นถึงป่าไม้ของจังหวัดน่าน ถูกท าลายลงทุกวัน โดยส่วน
หนึ่งมาจากชาวบ้านท่ีต้องท ามาหากิน แปลงสภาพป่าให้เป็นไร่ข้าวโพด เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตหาเงินเล้ียงชีพ 
ดังนั้น การจะพลิกฟื้นพื้นป่าให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากชาวบ้านเหล่านี้ โด ย
สอนให้รู้จักวิธีการอยู่ร่วมกับป่า ซึ่ง โมเดล “สวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน” จะใช้
ระยะเวลา 5 ปี เกษตรกรจะได้เรียนรู้วิธีการดูแลพื้นท่ีท ากินของตัวเอง โดยแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 60% ของพื้นท่ี
ยอดดอยปลูกต้นไม้ท่ีเป็นไม้ป่า ไม้กินได้ เพื่อสร้างป่าและเกิดความชุ่มช้ืนให้กับพื้นท่ี 30% ของพื้นท่ีกลาง
ดอย ส่งเสริมการจัดการเกษตรผสมผสาน มุ่งเน้นให้เป็นวนเกษตร เช่น การท านาขั้นบันได ปลูกไม้ผล
เศรษฐกิจ ท่ีเกษตรกรคิดว่าเหมาะสมกับพื้นท่ี และท่ีเหลือ 10% ของพื้นท่ีปลายน้ า จะท าเรื่องฝาง ระบบกัก
เก็บน้ าและฟื้นท่ีสภาพป่าชุ่มน้ า 
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2.8 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
นางสาวณิชชา สุขสบาย  และคณะ, (2554 : บทคัดย่อ) สรุปได้ว่า การจัดการรูปแบบการผลิต

และการจัดการผลผลิตสู่ตลาดของเกษตรกรคลองจินดาท้ัง 5 สวน นั้น เป็นการผลิตในหลากหลายลักษณะ
ทางการเกษตรแบบผสมผสาน วนเกษตร เกษตรยั่งยืน และการจัดการผลผลิตสู่ตลาดในท้องถิ่นท่ีมีขนาดเล็ก
รวมถึงตลาดกลุ่มผู้บริโภคท่ีสนใจสุขภาพ ท าให้รูปแบบ การผลิตและ การจัดการผลผลิตของชาวบ้านต าบล
คลองจินดาท้ัง 5 สวนมีความแตกต่างจากการท าเกษตร โดยท่ัวไปท่ีเน้นการค้าเป็นด้านหลัก กล่าวคือ เน้น
ความสุขของผู้ผลิตรวมท้ังมุ่งหวังให้ผู้บริโภคเกิดความพอใจ ในผลผลิตท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย เหตุผล
เบ้ืองหลังในการผลิตและการจัดการผลิตของเกษตรกรยัง สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเน้นเพียงนี้
ก็พอ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก แต่บูรณาการแนวคิดการ ท าเกษตรท่ีหลากหลายให้เข้ากับสภาพพื้นท่ีท่ี
แตกต่าง จึงเป็นตัวอย่างหนึ่งของการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท าการเกษตรท่ีเหมาะกับพื้นท่ีราบ
น้ าท่วมถึง และประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

จุฬาภรณ์ ถาวร (2550) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการท าเกษตรกรรมยั่งยืน พบว่าสาเหตุท่ี
ท าให้แกนน าเกษตรกรเปล่ียนมาท าเกษตรกรรมยั่งยืนเนื่องจาก แกนน าเกษตรกรที่ท าเกษตรกรรมยั่งยืนมี
ปัญหา อุปสรรค ดังนี้ 1) ปัญหาด้านสุขภาพ เช่น อาการ แพ้ยา อาการท่ีสารพิษตกค้างในร่างกายท าให้เกิด
การช็อก หรือเลือดมีสีด าเข้ม เป็นลม วิงเวียน ศีรษะ ผิวหนังมีลักษณะไหม้เกรียม เป็นต้น 2) ด้านเศรษฐกิจ 
ค่าใช้จ่าย ต้นทุนการเพาะปลูกใช้ เงินจ านวนมากเนื่องจากการใช้สารเคมี การเป็นหนี้จากการกู้ยืมเงินท้ังใน
ระบบและนอกระบบ 3) สภาพดิน เนื่องจากหน้าดินถูกท าลายจากการใช้สารเคมี ดินขาดแร่ธาตุท่ีอุดม
สมบูรณ์และระบบ นิเวศบริเวณนาถูกท าลาย 

ลักษณะทางสังคม พบว่า การสนับสนุนทางสังคมต่อการท าเกษตรกรรมยั่งยืนของแกนน า 
เกษตรกรมีส่วนส าคัญท้ังการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวซึ่งอยู่ใกล้ชิดและเป็นก าลังใจส าคัญในการ
ท างาน การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนบ้าน การสนับสนุนทางสังคมจากครูหรือผู้รู้ และการสนับสนุนทาง
สังคมจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ท่ีเข้ามามีส่วนสัมพันธ์ในชุมชน การถ่ายทอดทางสังคมผ่านอาชีพ ผ่าน
ตัวแทน เช่น สถาบัน องค์กร หรือกลุ่ม และการถ่ายทอดผ่านส่ือสารมวลชนท้ังโทรทัศน์และวิทยุซึ่งเป็นการ
สนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียน แลกเปล่ียน และเกิดประโยชน์ในการท าเกษตรกรรมยั่งยืน 

ลักษณะทางจิตใจของแกนน าเกษตรกร พบว่า ลักษณะทางจิตใจมีความส าคัญท่ีท าให้ 
แกนน าเกษตรกรสามารถแก้ปัญหา อุปสรรคในการประกอบอาชีพได้ดีมีดังนี ้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ลักษณะใฝ่
เรียนใฝ่รู้ของแกนน าเกษตรกร ได้แก ่การคิดแบบวิทยาศาสตร์ ลักษณะกล้าเส่ียง การควบคุมตนเอง โดยคิด
ไตร่ตรองถี่ถ้วนด้วยความต้ังใจให้เกิดผลส าเร็จท่ีดีและมีคุณภาพในการท าเกษตรกรรมยั่งยืนของแกนน า
เกษตรกร  
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เทพกร ณ สงขลา (2556) ได้ศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรที่ยั่งยืน พบว่า ในช่วงท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตรได้รับความนิยม ในเรื่องแหล่งท่องเท่ียวเขิงเกษตรมี
กิจกรรมการสาธิต ให้ความรู้การเกษตร การจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และการแนะน าธุรกิจการเกษตร 
โดยกิจกรรมส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มทรัพยากรเกษตร ต่อมาจ านวนนักท่องเท่ียวลดลง
ท าให้ปรับกิจกรรมในลักษณะไม่ต้องพึ่งพาธุรกิจท่องเท่ียว การท่องเท่ียวเกษตรมีความยั่งยืนในด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรเกษตร แต่ไม่มีความยั่งยืนในด้านการเป็นธุรกิจบริการท่ีมีผลก าไรและการมีนักท่องเท่ียว
อย่างสม่ าเสมอ การสร้างความยั่งยืนให้ท่องเท่ียวเชิงเกษตรของชุมชน ควรมีการจัดการทรัพยากรเกษตรที่
เน้นกิจกรรมท่ีส่วนร่วมในการเกษตร การเรียนรูว้ฒันธรรมชนบท และการสัมผัสธรรมชาติ 

การท าเกษตรในเขตร้อนมี 2 ลักษณะ คือ พึ่งพาปัจจัยการผลิตภายนอกเพิ่มมากข้ึน และพึ่งพา
ตนเองเพิ่มมากขึ้นในลักษณะดังนี้  

1. ปัจจัยการผลิตภายนอกท่ีเกษตรกรพึ่งมากท่ีสุด คือ ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืช รวมท้ัง 
เมล็ดพันธุ์ลูกผสม เครื่องจักรท่ีใช้พลังงานฟอลซิล และระบบชลประทานขนาดใหญ่ ระบบการเกษตรแบบนี้
ใช้เงินทุนจ านวนมากและพึ่งพาตลาดสูง โดยค่าใช้จ่ายในการซื้อหาปัจจัยการผลิตได้มาจากรายได้การขาย
ผลผลิต ดังนั้น ระบบการเกษตรแบบนี้จีงอาจประสบความส าเร็จเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีระบบนิเวศค่อนข้างสม่ าเสมอ
และสามารถควบคุมได้ง่าย   

2. การเกษตรท่ีพึ่งตนเอง เป็นระบบท่ีอาศัยปัจจัยการผลิตจากภายนอกจ านวนไม่มากนนัก 
เป็นระบบเกษตรที่สามารถพบเห็นได้ในหลายพื้นท่ี โดยเฉพาะในเขตท่ีระบบนิเวศมีความซับซ้อนและ
หลากหลายจนเกษตรไม่สามารถเส่ียงทอลองวิธีการผลิตใหม่ได้ นอกจากนี้โครงสร้างทางนิเวศและการพานิช
ไม่เอื้ออ านวยให้ใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอกได้ (อาจเกิดจากระบบการขนส่งท่ีไม่ดีหรือขาดแคลนแหล่ง
เงินกู้ก็ได้) ในพื้นท่ีประเภทนี้อาจมีการใช้ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี และยาก าจัดศัตรูพืชบ้าง แต่ก็จ ากัดอยู่
เฉพาะในหมู่เกษตรกรท่ีร่ ารวยไม่กี่คน และในพืชพานิชไม่กี่อย่างระบบเกษตรแบบนี้ เกษตรกรไม่มโีอกาส
เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรใหม่ท่ีเหมาะสมต่อระบบนิเวศ หรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมก็ยังไม่พัฒนาขึ้นอย่าง
จริงจัง เกษตรกรจึงต้องเร่งผลิตโดยอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ จนระบบนิเวศเส่ือมลง การขยาย
พื้นท่ีเกษตรก็ยิ่งท าให้มีการท าลายป่า ท าให้ดินเส่ือมโทรมและโรคแมลงระบาดมากขึ้น 

สรุป การจ าแนกรูปแบบการจัดการทรัพยากรเกษตรจ าแนกตามลักษณะรูปแบบการผลิต ซึ่ง
เป็นหลักเกณฑ์ท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ การเกษตรแบบยังชีพ (Subsistence Agriculture) โครงสร้าง
การผลิตในระบบเกษตรแบบยังชีพ อาจเป็นการปลูกพืชผัก ผลไม้ ไม้ดอก พืชไร่ หรือการเล้ียงสัตว์ในพื้นท่ี
ขนาดเล็กๆ การเกษตรแบบขยายพื้นท่ี (Extensive cultivation) การเกษตรแบบขยายพื้นท่ีก็จะมีลักษณะ
ตรงกับ “ระบบการเกษตรแบบเด่ียว” หรือ “specialized farming” ท่ีมุ่งเพื่อการค้าหรือธุรกิจเป็นส าคัญ 
ลักษณะการผลิตแบบขายสดและเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเป้าหมายส่งออกต่างประเทศ
การเกษตรแบบเข้มข้น (Intensive farming) เกษตรแบบธุรกิจและเกษตรอุตสาหกรรม (Agribusiness) 
การเกษตรแบบนิเวศ (Ecological agriculture)  
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 พัชรพรรณ ยาโน (2552) ได้ศึกษาวิถีชีวิตกับการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรแบบผสมผสาน 
พบว่า  

1. รูปแบบการท าเกษตรผสมผสานมีหลักการสอดคล้องกับการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยังสอดคล้องกับระบบเกษตรกรรมยั่งยืนอื่นๆ เช่น วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ 
พุทธเกษตร เกษตรกรรมธรรมชาติ อีกท้ังพบว่า อาชีพเกษตรกรรมนอกจากจะท าเพือ่เป็นการหาเล้ียงชีพแล้ว
ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและเป็นหนทางแห่งการพัฒนาตนเองไปสู่ความสมบูรณ์ของการเป็นมนุษย์  

2. หลักคิดและแนวทางในการด าเนินชีวิตของเกษตรกรแบบผสมผสานสอดคล้องกับแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชน มีการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
คือ มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง และปฏิบัติตนสอดคล้องกับเงื่อนไขความรู้และ
เงื่อนไขคุณธรรม 

นอกเหนือจากการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตแล้ว ยังยึดหลักการปฏิบัติตาม
วิถีทางธรรมชาติ ท าให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต มีครอบครัวท่ีอบอุ่น มีความพึงพอใจในชีวิตและ 
มีความสุขอย่างยั่งยืน  

3. อุปสรรคและความส าเร็จ พบว่าปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ คือ ปัญหาจากภัยธรรมชาติและ
จากการท าการเกษตรแบบสวนกระแสสังคมในอดีต ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จคือ ความมุ่งมั่น อดทน       
ความเพียรและการเรียนรู้การท าเกษตรกรรมด้วยรูปแบบของตนเอง  

4. การเช่ือมโยงทางสังคม พบว่า เกษตรกรแบบผสมผสานมีการขยายผลความส าเร็จของ
ตนเองเพื่อเช่ือมโยงกับสังคม เช่น มีการสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและรวมตัวกันเป็นกลุ่มสหกรณ์   

5. การพัฒนาอาชีพ พบว่า การเข้าสู่อาชีพของเกษตรกรแบบผสมผสานได้รับอิทธิพลจาก
ครอบครัวหรืออาชีพของบิดามารดา มีความพึงพอใจในอาชีพของตนเองและมีการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง
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บทท่ี  3  
วิธีด้าเนินงานวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เพื่อการพัฒนานาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของโครงการสวมหมวก
ใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยตามล าดับข้ันตอน ดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.3 วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.4 แผนผังแสดงขั้นตอนการวิจัย 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาและการพัฒนารูปแบบการเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีต้นน้ า
โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น ประกอบด้วย 

 
 ตารางที่ 1 รายช่ือเกษตรกรบ้านงอบกลาง จ านวน 8 ครอบครัว เนื้อที่ จ านวน 100 ไร่ 

ท่ี ชื่อเกษตรกร 
พิกัดที่ต้ังแปลง 

จ้านวนไร่ หมายเหตุ 
X Y 

1 นายเจริญ  พานิช 696427 2155283 17  
2 นายอินสม  อินทะรังษี 693840 2158207 14  
3 นายจันทร์  ขาเหล็ก 694506 2157743 15  
4 นายสนิท ค าลือ  693242 2157533 10  
5 นางปราณี  แสนปัญญา 694565 2158241 10  
6 นายค าปัน  อินทะรังษี 693402 2156867 14  
7 นายสุรศักด์ิ  ค าลือ 698736 2158333 10  
8 นายสันติ  แปลงค าใส 694506 2158738 10  

รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 100  
 

กลุ่มตัวอย่างพื้นที่ 
- แปลงบ้านงอบกลาง ต าบลงอบ  อ าเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน  100 ไร่ 

  
 



 
 

กลุ่มตัวอย่างประชากร 
 กลุ่มเกษตรกรของโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 25 คน ประกอบด้วย เกษตรกรในพื้นท่ีโครงการ
สวมหมวกฯ บ้านงอบกลาง 20  คน และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 5 คน 
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสัมภาษณ์งานวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการท าเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีต้นน้ า 
โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน 
 
3.3. วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ เพื่อศึกษาและการพัฒนารูปแบบการ
เกษตรกรรมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีต้นน้ าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น  และแบบสอบถาม
การมีส่วนร่วม  ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์ ศึกษาบริบทของชุมชนด้านการท้าเกษตร  
- ลงพื้นท่ีศึกษาชุมชนกลุ่มเป้าหมายและส ารวจข้อมูลจากพื้นท่ีจริง 

ศึกษาชุมชนและส ารวจข้อมูลจากพื้นท่ีจริง  แปลงท่ี 1,2,3,4,5,6,7,8 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปล่ียนความรู้จากข้อมูลพื้นท่ีจริงและสรุปผล 

แลกเปล่ียนข้อมูลรายแปลง 
ศึกษารูปแบบการท าการเกษตรกรรมของชาวบ้านต าบลงอบ  อ าเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน                    

ท้ัง 8  แปลง จากนั้นก าหนดประเด็นการศึกษาและค าถามวิจัยคือรูปแบบการท าการเกษตรกรรมชาวบ้าน
ต าบลงอบท้ัง 8  แปลง  ท่ีมีลักษณะสอดคล้องกับการเกษตรแบบยั่งยืน ให้ผลผลิตท่ีปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 
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ทบทวนวรรณกรรม เรื่อง ทฤษฎีเกษตรพอเพียง วนเกษตร เกษตรยั่งยืน และเกษตรแบบ
ผสมผสานจากนั้นก าหนดค าถามวิจัยโดยศึกษาการท าการเกษตรกรรมของชาวบ้านต าบลงอบว่ามีความ
สอดคล้องกับหลักการและเงื่อนไขของการเกษตรแบบยั่งยืน ให้ผลผลิตท่ีปลอดภัยต่อผู้บริโภคช่วยอนุรักษ์
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างไร จึงเป็นท่ีมาของปัญหาวิจัย 

กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่  ชาวบ้านต าบลงอบท่ีท าการเกษตรท้ัง 8 แปลง                  
อันได้แก่  1.แปลงนายเจริญ พานิช  2.แปลงนายอินสม อินทะรังษี  3.แปลงนายจันทร์ ขาเหล็ก               
4.แปลงนายสนิท ค า ลือ5 .แปลงนางปราณี แสนปัญญา  6.แปลงนายค าปัน  อินทะรั งษี                        
7.แปลงนายสุรศักด์ิ ค าลือ  8.แปลงนายสันติ  แปลงค าใส  โดยใช้วิธีการศึกษาชุมชนกลุ่มเป้าหมายและ
สนทนากับผู้น าชุมชน/ลงพื้นท่ีส ารวจสภาพที่แท้จริง  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปล่ียนความรู้
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกประชาคมและส ารวจข้อมูลพร้อมท้ังค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาปัญหาและศักยภาพของชุมชน 

 
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการท้าการเกษตร 
- การท าวิจัยและร่วมกันพัฒนารูปแบบการท าเกษตรในพื้นท่ีเป้าหมาย 

แบ่งพื้นท่ีในการท าการเกษตร 10%  30%  และ 60% 
- การท าวิจัยและร่วมกันพัฒนารูปแบบการท าเกษตรในพื้นท่ีเป้าหมาย 

การแบ่งชนิดพืชในการปลูก  10%  30%  และ 60% 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธี การลงพื้นท่ีเข้าไปในแปลง 8 แปลงท่ีต าบลงอบ  โดยอันดับแรกใช้

วิธีการสังเกตจากส่ิงท่ีพบเห็นภายในบริเวณท้ัง 8 แปลง การสัมภาษณ์เจาะลึก เป็นการพูดคุยระหว่าง
ผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) โดยเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก ท่ีมีแนวค าถามช่วยก ากับทิศ
ทางการสนทนา รวมไปถึงการสนทนาท่ีไม่เป็นทางการโดยใช้ควบคู่กับการสังเกต ซึ่งเป็นการรวบรวม
ข้อมูลแบบปฐมภูมิซึ่งเป็นข้อมูลท่ียังไม่เคยมีการรวบรวมมาก่อนของท้ัง 8 แปลง  ผู้วิจัยน ามาประเด็นมา
สรุปโดยวิธีการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยและร่วมกันพัฒนารูปแบบการท าเกษตรใน
พื้นท่ีเป้าหมาย 
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ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ร่วมพัฒนารูปแบบการท้าเกษตร 
การวิเคราะห์รูปแบบพื้นท่ีในการท าการเกษตร  10 % พื้นท่ีชุ่มน้ าเกษตรแบบผสมผสาน 
การสวมรองเท้าให้ภูเขา  รูปแบบการเกษตรแบบผสมผสาน  

- การวิเคราะห์รูปแบบพื้นท่ีในการท าการเกษตร  30 % พื้นท่ีเกษตรส าหรับการกสิกรรม 
การใส่เส้ือให้ภูเขา รูปแบบการท าเกษตรแบบวนเกษตร   

- การวิเคราะห์รูปแบบพื้นท่ีในการท าการเกษตร 60 % พื้นป่าไม้  
การสวมหมวกให้ภูเขา รูปแบบการท าเกษตรแบบวนเกษตร ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 

อย่าง 
เมื่อรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์สถานการณ์ ศึกษาบริบทของชุมชนด้านการท าเกษตร   

การพัฒนารูปแบบการท าการเกษตร  และการรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ   ผู้วิจัยได้น าข้อมูลท่ีได้มา
วิเคราะห์กับวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีต้นน้ าโครงการ
สวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น  โดยแบ่งเป็นพื้นท่ี 10% พื้นท่ีชุ่มน้ าเกษตรแบบผสมผสาน  30% 
พื้นท่ีเกษตรส าหรับการกสิกรรม  และ 60% พื้นท่ีป่าไม้   

 
ขั้นตอนที่ 4 การน้ารูปแบบไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
- การพัฒนารูปแบบการเกษตรท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 
- การวางแผนการผลิตการปรับเปล่ียนเป็นเกษตรปลอดภัย 
- การวางแผนเรื่องการจัดการดินและธาตุอาหาร 
- การวางแผนเรื่องการจัดการน้ าและเขตกันชน 
- การวางแผนเรื่องการจัดการโรคพืชแมลงศัตรูพืชและวัชพืช 
- การวางแผนการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและอุปสรรคต่างๆ 
- การท าเช้ือราเขียวไตรโคเดอร์และการท าราขาวบิวเวอร์เรีย 

10 % พื้นท่ีชุ่มน้ าเกษตรแบบผสมผสาน  
30 % พื้นท่ีเกษตรส าหรับการกสิกรรม   
60 % พื้นป่าไม้    
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ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลกับแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษากับแนวคิดหลักคือ เศรษฐกิ จ
พอเพียงและแนวคิดรอง ได้แก่ เกษตรผสมผสาน เกษตรยั่งยืน และวนเกษตร ผู้วิจัยน ารูปแบบการ
แบ่งเป็นพื้นท่ี  10% พื้นท่ีชุ่มน้ าเกษตรแบบผสมผสาน 30 % พื้นท่ีเกษตรส าหรับการกสิกรรม              
และ 60 % พื้นป่าไม้” ไปใช้กับแปลงท้ัง 8 แปลง  โดยกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการและลงพื้นท่ี
ปฏิบัติจริงโดยใช้แปลงตัวอย่างง 1 แปลง  ของนายจันทร์ ขาเหล็ก   หัวข้อเรื่องการพัฒนารูปแบบ
การเกษตรท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี การวางแผนการผลิตการปรับเปล่ียนเป็นเกษตรปลอดภัย การวางแผน
เรื่องการจัดการดินและธาตุอาหาร การวางแผนเรื่องการจัดการน้ าและเขตกันชน การวางแผนเรื่องการ
จัดการโรคพืชแมลงศัตรูพืชและวัชพืช การวางแผนเรื่องการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและอุปสรรค
ต่างๆท่ีได้ด าเนินการมารวมท้ังแนวทางในการพัฒนากลุ่มและกิจกรรมของกลุ่มให้ยั่งยืนต่อไป  ระหว่างท่ี
ผู้วิจัยได้น ารูปแบบไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายได้มีการติดตามการวิจัยพบว่ารูปแบบเกษตรท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี
ต้นน้ าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้นพบปัญหาโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือรา และการวินิจฉัยเช้ือ
ราจัดว่าเป็นสาเหตุของโรคพืชท่ีส าคัญซึ่งมีมากกว่า 8 ,000 ชนิด ซึ่งบางชนิดสามารถท าให้พืชเกิดโรคได้
เฉพาะบางส่วน เฉพาะชนิดพืช แต่เช้ือราบางชนิดก็สามารถท าให้พืชเกิดโรคได้โดยไม่จ ากัดว่าเป็นส่วนใด
หรือพืชชนิดใด ท าให้พืชเกิดอาการได้มากมายหลายแบบเช้ือราสามารถเข้าท าลายพืชได้แทบทุกชนิด ท้ัง
ท่ีอยู่ในแปลงปลูก และผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวแล้ว สามารถปรับตัวให้มีชีวิตอยู่ในอากาศ ดิน และน้ าได้  ดังนั้น
คณะท างานโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการท าเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีต้นน้ าโครงการสวม
หมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้นจึงเพิ่มกระบวนในเรื่องการท าเช้ือราเขียวไตรโคเดอร์และเช้ือราขาวบิว
เวอร์เรีย เมธาไรเซียม เพื่อป้องกันก าจัดโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือราให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป   

 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผลการวิจัย 
ปรับปรุงข้อมูล และสรุปผลการศึกษาและเขียนเป็นรายงานการวิจัย 
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3.4 แผนผังที่ 2 แสดงขั้นตอนการวิจัย (Methodological Framework) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะห์สถานการณ์  
ศึกษาบริบทของชุมชนด้านการท้าเกษตร 

ขั้นตอนที่ 5 

ติดตามและประเมินผลการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 4 

การน้ารูปแบบไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ขั้นตอนที ่3 

วิเคราะห์ร่วมพฒันารูปแบบการทา้เกษตร 

ขั้นตอนที่ 2 

 พัฒนารูปแบบการท้าการเกษตร 

-ศึกษารูปแบบการท าการเกษตรกรรมของชาวบ้าน
ต าบลงอบ  อ าเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน ทั้ง 8  แปลง  
-จากน้ันก าหนดประเด็นการศึกษา 
-ก าหนดค าถามการวิจัย 
-ทบทวนวรรณกรรม  
-ก าหนดกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา  

พัฒนารูปแบบการท าการเกษตร ลงพ้ืนที่เข้าไปในแปลง 
8 แปลงที่ต าบลงอบ  ใช้วิธีการสังเกตจากสิ่งที่พบเห็น
ภายในบริเวณทั้ง 8 แปลง การสัมภาษณ์เจาะลึก เป็น
การพูดคุยระหว่างผู้ วิจัยกับผู้ให้ ข้อมูลหลัก  (Key 
Informant) โดยเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก ที่มีแนว
ค าถามช่วยก ากับทิศทางการสนทนา รวมไปถึงการ
สนทนาที่ไม่เป็นทางการโดยใช้ควบคู่กับการสังเกต ซึ่ง
เป็นการรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่
เคยมีการรวบรวมมาก่อนของทั้ง 8 แปลง สรุปโดย
วิธีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการท าวิจัย
และร่วมกันพัฒนารูปแบบการท า เกษตรในพ้ืนที่
เป้าหมาย 

วิเคราะห์ร่วมพัฒนารูปแบบการท าเกษตรรวบรวมข้อมูล
ที่ได้จากการวิเคราะห์สถานการณ์ ศึกษาบริบทของ
ชุมชนด้านการท าเกษตร การพัฒนารูปแบบการท า
การเกษตร  และการรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ น า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์กับวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและ
พัฒนารูปแบบการเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ต้นน้ า
โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น   โดย
แบ่งเป็นพ้ืนที่ 10% พ้ืนที่ชุ่มน้ าเกษตรแบบผสมผสาน  
30% พ้ืนที่เกษตรส าหรับการกสิกรรม และ 60% พ้ืนที่
ป่าไม้   
 

น ารูปแบบไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูลกับ
แนวคิดที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็นพ้ืนที่  10% พ้ืนที่ชุ่ม
น้ าเกษตรแบบผสมผสาน   30% พ้ืนที่เกษตรส าหรับ
การกสิกรรม และ 60% พ้ืนที่ป่าไม้ ไปใช้กับแปลงทั้ง 8 
แปลง โดยกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการและลงพ้ืนที่
ปฏิบัติจริงโดยใช้แปลงตัวอย่างง 1 แปลง ของนาย
จันทร์ ขาเหล็ก  ตามหัวข้อให้ถูกต้องและเหมาะสม
ต่อไป   
 

ติดตามและประเมินผลการวิจัย  ปรับปรุ งข้อมูล                    
และสรุปผลการศึกษาและเขียนเป็นรายงานการวิจัย 
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 แสดงการใช้พื้นที่การท้าเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้้า 
โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น 
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บทท่ี  4 
ผลการวิจัย 

 
4.1 การท้าการเกษตรกรรมของชาวบ้านต้าบลงอบ  อ้าเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน  กับการปลูกข้าวโพด 

ศึกษารูปแบบการท าการเกษตรกรรมของชาวบ้านต าบลงอบ  อ าเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน                    
ท้ัง 8  แปลง จากนั้นก าหนดประเด็นการศึกษาและค าถามวิจัยคือรูปแบบการท าการเกษตรกรรมชาวบ้าน
ต าบลงอบท้ัง 8  แปลง  ท่ีมีลักษณะสอดคล้องกับการเกษตรแบบยั่งยืน ให้ผลผลิตท่ีปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 

การเกษตรของพื้นท่ีต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน  เป็นการเกษตรท่ีท ามาหาเล้ียงชีพ
และครอบครัวด้วยการปลูกข้าวโพด ซึ่งเดิมทีเกษตรกรในพื้นท่ีนิยมท าไร่เล่ือนลอย โดยจะหมุนเวียนสลับ
สับเปล่ียนพื้นท่ีเพาะปลูกไปตามฤดูกาล กระท่ังการมาถึงของกลุ่มนายทุนท่ีมาพร้อมข้อเสนอ เชิญชวนให้
เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดเพื่อแลกกับผลประโยชน์ตอบแทนท่ีได้มาง่ายและรวดเร็วแน่นอนว่าความง่าย
ส าหรับการด าเนินธุรกิจนี้อยู่ท่ี กลุ่มนายทุนไม่ต้องลงแรงหว่านล้อมมากมายนักเพียงสร้างกรณีตัวอย่างให้
เห็นขึ้นมาเป็นรูปธรรม ความแพร่หลายของไร่ข้าวโพดท่ีสามารถสร้างรายได้ได้เร็วกว่าการปลูกพืชอื่นๆ 
จะกระจายตัวอย่างรวดเร็ว เมื่อเหล่าเกษตรกรยังขาดความเข้าใจต่อปัญหาท่ีตามมาอย่างแท้จริง และหลง
เข้าไปอยู่ในวังวนของระบบทุนนิยมเสรีอย่างง่ายดาย แม้จะมีบางมุมท่ีมองว่าปัญหาการปลูกไร่ข้าวโพดท่ี
แพร่หลายนั้น ไม่ได้เกิดจากการเข้ามาของกลุ่มนายทุนสินค้าเกษตร แต่เป็นเพราะชาวบ้านเรียนรู้การปลูก
ข้าวโพดเอง โดยท่ีไม่มีใครส่งเสริมหรือสนับสนุน อีกท้ังธนาคารภาครัฐยังมีนโยบายอนุมัติวงเงินกู้เพื่อการ
เพาะปลูกข้าวโพด ระบบการสนับสนุนท้ังหมดในจังหวัดน่านท่ีท าให้ชาวบ้านแผ้วถางป่าเพื่อเพาะปลูก
ข้าวโพดแบบทวีคูณ  จากท่ีเคยเพียงพอเพียงแค่ปัจจัยส่ีท่ีจะสามารถด ารงชีพอยู่ได้อย่างสมถะและ
พอเพียง ถูกคล่ืนแห่งความต้องการท่ีจะเท่าเทียมในสังคมกลืนกินจนยากท่ีจะต้านได้ กระท่ังอุปทาน
มากกว่าอุปสงค์ผลกระทบท่ีตามมาเสมือนโดมิโนล้ม ราคาพืชผลตกต่ า เงินทุนไม่พอหมุนเวียน ปั ญหา
หนี้สิน แม้ว่าทุกวันนี้เกษตรกรหลายคนจะพอเข้าใจถึงกับดักของระบบท่ีวางเอาไว้อย่างแนบเนียน แต่ดูจะ
เป็นเรื่องยากท่ีจะหลุดพ้นจากกับดักทุนนิยมดังกล่าว กระนั้นปัญหาของการขยายตัวของการท าไร่ข้าวโพด
อีกอย่างหนึ่งท่ีส่งผลกระทบต่อป่าไม้โดยรวมถึง ความต้องการท่ีจะขยายพื้นท่ีเพาะปลูก ซึ่งพื้นท่ีของ
จังหวัดน่านแบ่งเป็นพื้นท่ีป่าไม้ 85 เปอร์เซ็นต์ ท่ีดินท ากินหรือท่ีอยู่อาศัย 15 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของพื้นท่ี
ป่านั้น เป็นพื้นท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์เพียง 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแน่นอนว่าในจ านวนนี้ไม่ใช่ประชาชนท้ังหมดท่ีถือ
ครอง ส่งผลให้เกษตรกรชาวไร่บางส่วนต้องเข้าไปบุกรุกพื้นท่ีป่าและท าการเกษตรอย่างผิดกฎหมาย  
นโยบายของภาครัฐเกือบทุกรัฐบาลต่อการปกป้องรักษาป่าคือ ป้องกันการบุกรุกแผ้วถางท าลายป่าไม้ ซึ่ง
นั่นเป็นการรักษาผลประโยชน์ของชาติเพียงด้านเดียว แต่จะดีกว่าหากภาครัฐเข้าใจถึงธรรมชาติของ
ประชาชนในพื้นท่ีท่ีเคยอาศัยอยู่ร่วมกับป่ามาช้านาน ต่อมาเมื่อกฎหมายเปล่ียนท าให้เกษตรกรกลายเป็นผู้



 
 

บุกรุกท าไร่อย่างผิดกฎหมาย การจะแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด คือ “ต้องไม่แยก
คนกับป่าและกฎหมายออกจากกัน เพราะหากจะแก้กฎหมายด้วยการแยกคนออกจากป่า สุดท้ายจะเหลือ
แต่กฎหมายกับเขาหัวโล้น”  

 
การท้าการเกษตรกรรมของชาวบ้านต้าบลงอบ  อ้าเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน  กับการปลูกข้าวโพด 
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4.2 รูปแบบการท้าเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้้าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น  
วนเกษตร  เกษตรผสมผสาน  เกษตรยั่งยืน  และเกษตรอินทรีย์  สู่รูปแบบรูปแบบการท้าเกษตรกรรม
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้้าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น 
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1. รูปแบบการท้าเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้้าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น 
พื้นที่ 10% พื้นที่ชุ่มน้้าเกษตรแบบผสมผสาน 

 ลักษณะของพื้นท่ีดังกล่าว เป็นพื้นท่ีเชิงเขาเมื่อเทียบกับส่วนบนแล้วผืนดินจะเก็บกักน้ าได้
มากกว่า กระแสน้ าท่ีไหลบ่าจากบนดอยลงมาจะรวมกันเป็นสายน้ า เล็กบ้างใหญ่บ้างท าให้เกิดล าน้ า ล า
ห้วย หรือแม่น้ า ไหลเป็นสายไปสู่พื้นท่ีราบต่อเนื่องไปจนถึงภาคกลาง พื้นท่ีส่ วนนี้เปรียบได้กับส่วน 
“ปลายน้ า” ควรจะอุดมสมบูรณ์กว่าส่วนอื่นและเป็นพื้นท่ีเหมาะกับการประมง หากระบบนิเวศน์และ
ส่ิงแวดล้อมถูกปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ แต่ในความเป็นจริงแล้วจากสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีพื้นท่ีส่วน
นี้ยังมีความลาดชันและเป็นลอนคล่ืน อีกท้ังยังถูกใช้งานจากคนในชุมชนท้ังเพื่อการเกษตร เป็นแหล่งท่ีอยู่
อาศัย และการประมงน้ าจืด ได้ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมเช่น การปรับพื้นท่ีเพื่อใช้เป็นพื้นท่ีการเกษตร
ท าให้จ านวนไม้ยืนต้นมีไม่มากอย่างท่ีควรจะเป็น ปัญหาน้ าป่าหลากในฤดูฝนและน้ าแห้งขอดในฤดูแล้ง 
การใช้สารเคมีต่อเนื่องสะสมท าให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ า ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงการประมงน้ าจืด การ
แก้ไขปัญหาในพื้นท่ีส่วนนี้จึงมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างฝายชะลอน้ าเพื่อลดก าลังของกระแสน้ าหลากในฤดูฝน 
สร้างแหล่งกักเก็บน้ าขนาดเล็กและปลูกพืชชุ่มน้ าเพื่อรักษาดินให้อุ้มน้ าเป็นการแก้ปัญหาน้ าแล้งในฤดูร้อน
อย่างยั่งยืน สนับสนุนส่งเสริมและให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์เพื่อลดการใช้
สารเคมี เมื่อแหล่งน้ าสะอาดขึ้นและตะกอนดินท่ีถูกกระแสน้ าพัดลงมาทับถมลดน้อยลง ปริมาณน้ าใน
แหล่งน้ ารวมถึงปลาน้ าจืดสายพันธุ์ต่างๆจะเพิ่มมากขึ้นเป็นผลพวงต่อเนื่อง ท้ายท่ีสุดก็จะส่งผลให้การ
ประมงในพื้นท่ีส่วนนี้เป็นผลดียิ่งขึ้น การท างานในพื้นท่ีส่วนนี้จึงเปรียบได้กับการสวมรองเท้าให้ภูเขา
นั่นเอง  
  การสวมรองเท้าให้ภูเขา  คือ รูปแบบการเกษตรแบบผสมผสาน  ซึ่งมีการปลูกกล้วยและ
มะละกอในลักษณะพึ่งพิงกัน คือพืชท้ังสองชนิดต่างได้รับประโยชน์ คือกล้วยกับมะละกอจะเกื้อกูลกันท า
ให้มะละกอเป็นโรคน้อยลงหรือแทบจะไม่เป็นโรคเลยและท าให้ผลผลิตดีขึ้นทั้งกล้วยกับมะละกอลดปัญหา
เรื่องแมลงเข้ามาท าลายพื้นดิน และเก็บความช้ืนได้นานขึ้น แถมวัชพืชก็น้อยลง  นอกจากนี้ยังมีการปลูก
พืชสวนครัว  เช่น พริก มะเขือ กระเพรา โหระพา  
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พื้นที่  30% พื้นที่เกษตรส้าหรับการกสิกรรม  
ลักษณะของพื้นท่ีดังกล่าว  เป็นพื้นท่ีท่ีก าหนดให้คงไว้เป็นส่วนพื้นท่ีท ากินของเกษตรกร ตาม

ศาสตร์พระราชาถือเป็นพื้นท่ีส่วน “กลางน้ า” ท่ีควรกันไว้ส าหรับการกสิกรรม เกษตรกรส่วนใหญ่ท าไร่
ข้าวโพดและยังขาดความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์และการบริหารจัดการน้ า เนื่องจากพื้นท่ีส่วนนี้
มีลักษณะเป็นพื้นท่ีลาดชัน น้ าฝนท่ีตกตามฤดูกาลจะไหลลงสู่แหล่งน้ าหมด ดังนั้น เมื่อถึงหน้าแล้งปัญหา
การขาดแคลนน้ าจึงพบได้บ่อย การช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการให้ความรู้เ รื่องการเพาะปลูกพืชไร่ท่ี
ถูกต้องและการบริหารจัดการน้ าจึงถือเป็นภาระงานท่ีส าคัญในล าดับต่อไป 
 การใส่เส้ือให้ภูเขา คือ รูปแบบการท าเกษตรแบบวนเกษตร  คือมีการปลูกพืชลดหล่ันความสูงท้ัง
ไม้ผล  ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชผักสวนครัว  เป็นการใช้ประโยชน์จากท่ีดินท่ีมีการปลูกพืชหรือดูแลต้นไม้
ควบคู่กับพืชเกษตรบนพื้นท่ีเดียวกันตลอดจนมีการปลูกสลับกันคนละเวลาด้วย  ส าหรับชนิดของพืชท่ี
ปลูกได้แก่  

1.จ าพวกไม้ยืนต้น ได้แก่ ไผ่ มะนาว ส้ม เงาะ มะแฮะ ชะอม 
2.จ าพวกไม้ล้มลุก ได้แก่ พริก มะเขือ กระเพรา โหระพา บวบ แตงกวา กล้วย  
ลักษณะการปลูกพืชดังกล่าวมีทั้งการปลูกแบบวนเกษตร ท่ีเน้นการปลูกไม้ยืนต้นท่ีมีความสูงเป็น

หลักและมีพืชสวนครัวท่ีต้องการแสงแดดน้อยลดหล่ันความสูงลงมาและรูปแบบการท าเกษตรแบบ
ผสมผสานท่ีมีการพึงพิงกันของต้นมะนาวและต้นกล้วย ซึ่งต้นกล้วยจะมีใบในการบังแสงให้ต้นมะนาว ท า
ให้เกิดการพึ่งพิงกันในวิธีการปรับปรุงบ ารุงดิน จะใช้วิธีแบบเกษตรอินทรีย์ที่เน้นการบ ารุงดินเป็นหลัก คือ
ไม่ใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีในการฉีดพืชหรือบ ารุงดินแต่จะปล่อยให้ใบไม้ร่วงหล่นลงมากลายเป็นอินทรียวัตถุ
ของดิน เพื่อน าดินท่ีสะสมอินทรียวัตถุและความชุ่มช้ืนด้านล่างขึ้นมาใช้ประโยชน์เป็นการเกษตรยั่งยืนอีก
ด้วย กล่าวคือสามารถท าให้เกิดการเกษตรท่ีเกิดผลผลิตอย่างต่อเนื่องโดยวิธีท่ีไม่พึ่งการใช้สารเคมี   
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พื้นที่  60% พื้นที่ป่าไม้  
ลักษณะของพื้นท่ีดังกล่าว  เป็นพื้นท่ีส่วนยอดดอยถือเป็นพื้นท่ีท่ีต้องเร่งแก้ไขด่วนท่ีสุด พื้น ท่ีสี

เขียวจะต้องเร่งสร้างเสริมให้เกิดขึ้นตามแผนการท างาน โดยอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจาก
องค์กรเครือข่ายและเกษตรกรในพื้นท่ี จากภาระงานท่ีต้องปลูกป่าไม้ยืนต้นเพื่อเปล่ียนพื้นท่ีจากการปลูก
พืชไร่ให้เป็นพื้นท่ีป่าตามหลักการศาสตร์พระราชา “ต้นน้ า คือ ป่าไม้” การท างานในพื้นท่ีส่วนนี้จึงเปรียบ
ได้กับการสวมหมวกสีเขียวให้ภูเขาหัวโล้นนั่นเอง อย่างไรก็ตาม การชักชวนให้เกษตรกรเปล่ียนจากการ
ปลูกพืชไร่มาปลูกไม้ยืนต้นเพื่อสร้างป่าอาจไม่สามารถท าได้ง่ายตามหลักการที่ควรจะเป็น เนื่องจากการท า
ไร่ข้าวโพดเป็นอาชีพสร้างรายได้ของครอบครัวเกษตรกร ทางออกในเรื่องนี้จึงควรเป็นวิธีท่ีประนีประนอม
โดยค านึงถึงวิถีชีวิตและข้อมูลทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน การให้ความรู้ถึงประโยชน์ของป่าไม้ท่ีให้ผล
โดยตรงต่อครอบครัวเกษตรกร และการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาในด้านรายได้เพื่อการยังชีพของครอบครัว 
จึงน่าจะเป็นกระบวนการท่ีสามารถน ามาปฏิบัติจริงเพื่อให้การท างานในพื้นท่ีส่วนนี้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ 
 การสวมหมวกให้ภูเขา คือ รูปแบบการท าเกษตรแบบวนเกษตร การปลูกป่า 3 อย่าง ได้
ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ  

          1. ป่าไม้ใช้สอย  คือ ไม้โตเร็ว ส าหรับใช้ในครัวเรือน เช่น ต้นไผ่ 
          2. ป่าไม้กินได้  คือ ไม้ผล เช่น มะนาว และผักกินใบต่างๆ  
          3. ป่าไม้เศรษฐกิจ  คือ  ไม้ท่ีปลูกไว้ขาย  หรือไม้เศรษฐกิจ เช่น ต้นยางพารา 
ลักษณะการปลูกพืชดังกล่าวเป็นการปลูกแบบวนเกษตร ท่ีเน้นการปลูกไม้ยืนต้น  การปลูกไม้ 3 

อย่าง ให้ประโยชน์ 4 ประการ ตามแนวพระราชด ารินั้น การปลูกไม้ 3 อย่าง คือ ไม้ผล ไม้โตเร็ว และไม้
เศรษฐกิจ   จะท าให้เกิดป่าไม้แบบผสมผสานและสร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน สามารถ
ตอบสนองความต้องการของรัฐและวิถีประชาในชุมชนอันเป็นทฤษฎีการปลูกต้นไม้ลงในใจคน 

การปลูกพืชแบบหลากหลายและการท ากิจเกษตรทางเกษตรท่ีเกื้อกูลกันระหว่างหลายๆ 
กิจกรรมก าลังกลายเป็นทางเลือกในการท าเกษตรแบบใหม่ให้กับสังคมไทยในตอนนี้ ท่ีบางครั้งสังคมไทยท่ี
อยู่ ในระบบเศรษฐกิจท่ีเป็นทุนนิยมท่ีเน้นการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกพืชเชิงเด่ียว  ได้หันมาท าเกษตรท่ี
แตกต่างไป จากกระแสหลักอย่างเช่น การท าเกษตรแบบผสมผสาน การท าเกษตรท่ีเน้นความยั่งยืน เป็น
ต้น โดยนอกจาก จะมุ่งแสวงหาผลก าไรยังมุ่งแสวงหาความสุขท่ีได้จากการท างาน  และการค านึงถึง
ความสุขท่ีผู้บริโภคได้รับ เนื่องจากผลผลิตปลอดอันตรายจากสารพิษ ปัจจุบันเกษตรกรต่างหันมาให้ความ
สนใจกับการท าเกษตรแนวนี้ มากขึ้น มีสวนเกษตรสวนตัวอย่างของการท าเกษตรแบบผสมผสานท่ีเน้น
ความยั่งยืนและการท าเกษตรที่ใช้ หลักเศรษฐกิจพอเพียง  
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
วิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน ได้ด าเนินการวิจัยชุมชน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการท า

การเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีต้นน้ า โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้นในพื้นท่ีท า
การเกษตรของชาวบ้านต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการท าการเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีต้นน้ าและ
เพื่อศึกษาหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการท าเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีต้นน้ า โครงการสวม
หมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้นในพื้นท่ีท าการเกษตร โดยการสัมภาษณ์ระดับลึก (In-dept Interview) 
เป็นวิธีพูดคุยซักถามแบบตัวต่อตัวระหว่างการเกษตรของชาวบ้านต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
ตามแนวค าถาม (Guideline) ท่ีได้ก าหนดขึ้นอย่างครอบคลุมรอบด้านต่อประเด็นปัญหาวิจัย ซึ่งเป็นเรื่อง
ท่ีเกี่ยวข้องกับการท าการเกษตรกรรมชาวบ้านต าบลงอบ จ านวน 8 ครอบครัว เนื้อท่ี จ านวน 100 ไร่ 
ส าหรับใช้เป็นแนวสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีลุ่มลึก ละเอยีด ถี่ถ้วนและสามารถสะท้อนข้อมูลความจริงท่ี
หลากหลาย เพียงพอต่อการน ามาวิเคราะห์เพื่อตอบต่อประเด็นปัญหาการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลแล้ว
ได้พบว่าปรากฏการณ์แบบแผนต่างๆ ของมโนทัศน์ ความคิดนั้นเกิดขึ้นซ้ าๆ กัน และไม่มีข้อใหม่เกิดขึ้นอีก 
การสัมภาษณ์ระดับลึกแบบรายบุคคล  

กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชาวบ้านต าบลงอบท่ีท าการเกษตร จ านวน 8 
ครอบครัว เนื้อท่ี 100 ไร่ จ านวน 8 แปลง ซึ่งเจ้าของแปลง ได้แก่ 1. นายเจริญ พานิช  2. นายอินสม         
อินทะรังษี  3. นายจันทร์ ขาเหล็ก  4. นายสนิท ค าลือ 5. นางปราณี แสนปัญญา 6. นายค าปัน          
อินทะรังษี 7. นายสุรศักด์ิ ค าลือ 8. นายสันติ  แปลงค าใส โดยใช้วิธีการศึกษาชุมชนกลุ่มเป้าหมายและ
สนทนากับผู้น าชุมชน/ลงพื้นท่ีส ารวจสภาพท่ีแท้จริง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปล่ียนความรู้
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกประชาคมและส ารวจข้อมูลพร้อมท้ังค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาปัญหาและศักยภาพของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. รูปแบบการท้าการเกษตรกรรมชาวบ้านต้าบลงอบ เดิมเป็นการท าเกษตรท่ีท ามาหา

เล้ียงชีพและครอบครัวด้วยการปลูกข้าวโพด นิยมท าไร่เล่ือนลอย โดยจะหมุนเวียนสลับสับเปล่ียนพื้นท่ี
เพาะปลูกไปตามฤดูกาล ต่อมาได้มีการเปล่ียนแปลงการท าการเกษตร เนื่องจากธนาคารภาครัฐยังมี
นโยบายอนุมัติวงเงินกู้เพื่อการเพาะปลูกข้าวโพด ระบบการสนับสนุนท้ังหมดในจังหวัดน่าน ท าให้ชาวบ้าน
แผ้วถางป่าเพื่อเพาะปลูกข้าวโพดแบบทวีคูณ จากท่ีเคยเพียงพอเพียงแค่ปัจจัยส่ีท่ีจะสามารถด ารงชีพอยู่
ได้อย่างสมถะและพอเพียง  

กระนั้น ปัญหาของการขยายตัวของการท าไร่ข้าวโพด ส่งผลกระทบต่อป่าไม้โดยรวมถึง 
ความต้องการท่ีจะขยายพื้นท่ีเพาะปลูก ส่งผลให้เกษตรกรชาวไร่บางส่วนต้องเข้าไปบุกรุกพื้นท่ีป่าและท า
การเกษตรอย่างผิดกฎหมาย  

2. แนวทางการพัฒนารูปแบบการท้าเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้้า โครงการ
สวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้นวนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรยั่งยืนและเกษตรอินทรีย์ สู่รูปแบบ
รูปแบบการท าเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีต้นน้ าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น คือ 

2.1 พื้นท่ี 10% พื้นท่ีชุ่มน้ าเกษตรแบบผสมผสาน คือ การสวมรองเท้าให้ภูเขา เป็น
รูปแบบการเกษตรแบบผสมผสาน  ซึ่งมีการปลูกกล้วยและมะละกอ ในลักษณะพึ่งพิงกัน โดยพืชท้ังสอง
ชนิดต่างได้รับประโยชน์ เกื้อกูลกัน ท าให้มะละกอเป็นโรคน้อยลงหรือแทบจะไม่เป็นโรคเลย และท าให้ผล
ผลิตดีขึ้นทั้งกล้วยกับมะละกอ ลดปัญหาเรื่องแมลงเข้ามาท าลายพื้นดินและเก็บความช้ืนได้นานขึ้น อีกท้ัง
วัชพืชก็น้อยลง นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชสวนครัว เช่น พริก มะเขือ กระเพรา โหระพา   

2.2 พื้นท่ี 30% พื้นท่ีเกษตรส าหรับการกสิกรรม คือ การใส่เส้ือให้ภูเขา เป็นรูปแบบ
การท าเกษตรแบบวนเกษตร ท่ีมีการปลูกพืชลดหล่ันความสูงท้ังไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชผัก          
สวนครัว เป็นการใช้ประโยชน์จากท่ีดินท่ีมีการปลูกพืชหรือดูแลต้นไม้ควบคู่กับพืชเกษตรบนพื้นท่ีเดียวกัน
ตลอดจนมีการปลูกสลับกันคนละเวลาด้วย ส าหรับชนิดของพืชท่ีปลูกจ าพวกไม้ยืนต้น ได้แก่ ไผ่ มะนาว 
ส้ม เงาะ มะแฮะ ชะอม , จ าพวกไม้ล้มลุก เช่น พริก มะเขือ กระเพรา โหระพา บวบ แตงกวา กล้วย  

2.3 พื้นท่ี  60% พื้นท่ีป่าไม้ คือ การสวมหมวกให้ภูเขา เป็นรูปแบบการท าเกษตรแบบ
วนเกษตร การปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง คือ การปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่  

1) ป่าไม้ใช้สอย คือ ไม้โตเร็ว ส าหรับใช้ในครัวเรือน เช่น ต้นไผ่  
2) ป่าไม้กินได้  คือ ไม้ผล เช่น มะนาว และผักกินใบต่างๆ  
3) ป่าไม้เศรษฐกิจ  คือ  ไม้ท่ีปลูกไว้ขาย  หรือไม้เศรษฐกิจ เช่น ต้นยางพารา 
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ลักษณะการปลูกพืชดังกล่าวเป็นการปลูกแบบวนเกษตร ท่ีเน้นการปลูกไม้ยืนต้น การ
ปลูกไม้ 3 อย่าง ให้ประโยชน์ 4 ประการ ตามแนวพระราชด ารินั้น การปลูกไม้ 3 อย่าง คือ ไม้ผล  ไม้โต
เร็ว และไม้เศรษฐกิจ จะท าให้เกิดป่าไม้แบบผสมผสานและสร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
สามารถตอบสนองความต้องการของรัฐและวิถีประชาในชุมชนอันเป็นทฤษฎีการปลูกต้นไม้ลงในใจคน 

อภิปรายผล 
ผลจากการพัฒนารูปแบบการท าการเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีต้นน้ า โครงการสวม

หมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้นในพื้นท่ีท าการเกษตรของชาวบ้านต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและส ารวจความต้องการของก ารพัฒนา
รูปแบบการท าการเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีต้นน้ าในจังหวัดน่าน นั้นพบว่า กระบวนการ
ปรับเปล่ียนสู่การท าเกษตรท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีต้นน้ ามีกระบวนการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจและเป็นทางเลือก
หนึ่งของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของไทยท่ีน่าจะน าไปพัฒนาให้เกิดการยอมรับอย่างแพร่หลายได้ 
ด้วยการน าองค์ความรู้ท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ในการท าเกษตรท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีต้นน้ า ท่ีเริ่มจาก
การรู้ถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงท่ีใช้สารเคมี เพื่อท่ีเน้นการค้าขายมาเป็นการท าการเกษตรท่ีเหมาะสม
กับพื้นท่ีต้นน้ า ฟื้นฟู ดูแล บ ารุงรักษาส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศในชุมชน ตลอดจนลักษณะทาง
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเกิดจากการถ่ายทอดทางสังคมผ่านการท างานท่ีเห็นจากบรรพบุรุษ  ปู่ย่า ตา
ยาย พ่อแม่ ครู ผู้รู้ กลุ่มองค์กร หน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน อย่างโครงการสวมหมวกใส่
รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้นท่ีเข้ามามีบทบาทเป็นตัวกลาง ในการถ่ายทอด เช่ือมโยงความรู้ เทคนิค วิธีการใน
การท าการเกษตรท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีต้นน้ าให้กับเกษตรกรในชุมชน หรือการส่งผ่านความรู้ ทักษะ 
เทคนิคในการท าเกษตรท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีต้นน้ า ผ่านส่ือชนิดต่าง ๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ วารสาร จุลสาร 
หนังสือ ต ารา ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน์ เป็นต้น  

นอกจากนี้ ลักษณะทางจิตใจของแกนน าเกษตรกรท่ีมีความ มานะ วิริยะ อุตสาหะ ใฝ่เรียน
ใฝ่รู้ด้วยการมีความคิดแบบวิทยาศาสตร์ เป็นคนท่ีกล้าเส่ียง และสามารถในการควบคุมตนเองได้ 
บุคลิกลักษณะเหล่านี้ช่วยผลักดันให้แกนน าเกษตรกรค้นพบและเลือกการท าเกษตรท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี
ต้นน้ า เป็นทางออกในการแก้ปัญหาการท าเกษตรกรรมของพวกตน  

นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่าการเปล่ียนแปลง การปรับเปล่ียน การยอมรับในส่ิงใหม่ท่ี
เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องของเจตคติท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ ฉะนั้นหากเป็นไปได้ทางกลุ่มแกนน าเกษตรกรท่ีเหมาะสมกับ
พื้นท่ีต้นน้ าน่าท่ีจะเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาเจตคติท่ีดีต่อการท าเกษตรโดยการศึกษา  แลกเปล่ียน 
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ในพื้นท่ีชุมชนท่ีประสบความส าเร็จในการท าเกษตรท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีต้นน้ า
อย่างต่อเนื่อง หรือในลักษณะของการแลกเปล่ียนพื้นท่ีศึกษาดูงานในแต่ละพื้นท่ีให้ขยายในวงกว้างเพื่อ
เน้นให้เกิดความตระหนัก รับรู้ เข้าใจ เห็นคุณค่าคุณประโยชน์ และยอมรับสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง 
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ข้อเสนอแนะ  
1. ควรศึกษาเป็นองค์รวมท้ังหมด กล่าวคือ ไม่ศึกษาเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนั้น จึงต้องใช้

เวลาในการศึกษามากขึ้น และเป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อให้เห็นถึงกระบวนการของรูปแบบการท า
การเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นท่ีต้นน้ า  
2. ควรมีการน ากระบวนการเรียนรู้ของแกนน าเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในการท าเกษตรท่ีเหมาะสม

กับพื้นท่ีต้นน้ าแต่ละคนมาสรุปบทเรียน ถอดความรู้และน ามาส่ือต่อสาธารณชนอย่าง 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบสัมภาษณป์ระกอบการวิจัย 
เร่ือง แบบสัมภาษณ์การพัฒนารูปแบบการท าเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีต้นน้ าโครงการสวมหมวก

ใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน   
 

ค้าช้ีแจง 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนารูปแบบการท้าเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีต้น
น้้าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน  ดังนั้นจึงขอความกรุณาจากท่านในให้ข้อมูล
แบบสัมภาษณ์ตามสภาพความเป็นจริง  

1.  แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 การท าการเกษตรกรรมของชาวบ้านต าบลงอบ  อ าเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน   
 ส่วนที่ 2 การท าเกษตรกรรมโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น   
 ส่วนที่ 3 รูปแบบการท าเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีต้นน้ าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้
ภูเขาหัวโล้น ในพื้นท่ีท าการเกษตรของชาวบ้านต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละข้อนั้น จะน าไปวิเคราะห์ผลเพื่อการสรุปผลและเสนอแนะในภาพรวม 
กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยผลการศึกษาไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด            
แต่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในอนาคต ขอขอบคุณในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
            

                                คณะนักวิจัยวิทยาลัยชุมชนน่าน 
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แบบสัมภาษณ์งานวิจัย 

เร่ือง 

การพัฒนารูปแบบการท้าเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้้า 
โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน 

 
ค้าช้ีแจง แบบสัมภาษณ์นี้ใช้สัมภาษณ์ราษฎรกลุ่มตัวอย่างผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวในบ้านงอบ 

ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน เพื่อศึกษารูปแบบการท้าการเกษตรท่ีเหมาะสม
กับพื้นท่ี และเพื่อศึกษาหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการท้าเกษตรกรรมท่ีเหมาะสม
กับพื้นท่ีต้นน้้าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น ในพื้นท่ีท้าการเกษตรของ
ชาวบ้านต้าบลงอบ  อ้าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  

 
ส่วนที่ 1  การท้าการเกษตรกรรมของชาวบ้านต้าบลงอบ  อ้าเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน   
1.1 การปลูกข้าวโพดกับเกษตรกรต าบลงอบ  อ าเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่านปลูกข้าวโพด 
...................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.2 อะไรเป็นสาเหตุท่ีท าให้สภาพแวดล้อมเกิดการเปล่ียนแปลง   
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
1.3 หน่วยงานไหนเป็นผู้แนะน าและให้ความช่วยเหลือเรื่องการฟื้นฟูป่าไม้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
....................................................................................................................................... 
1.4 ท าอย่างไรจึงจะสามารถให้เกษตรกรต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีชีวิตอยู่กับป่าได้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2  การท้าเกษตรกรรมโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น   
2.1 ความรู้เรื่องวนเกษตร  เกษตรยั่งยืน เกษตรผสมผสาน  เศรษฐกิจพอเพียง  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2 ความรู้เรื่องโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3 ลักษณะของพื้นท่ีการเกษตรโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.4 ลักษณะของพื้นท่ีการเกษตรโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น 
พื้นท่ี 10% พื้นท่ีปลายน้ า 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.5 การเกษตรปัจจุบันในพื้นท่ี 10% พื้นท่ีปลายน้ า 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.6 ลักษณะของพื้นท่ีการเกษตรโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น 
พื้นท่ี 30% พื้นท่ีกลางน้ า 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.7 การเกษตรปัจจุบันในพื้นท่ี 30% พื้นท่ีกลางน้ า 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.8 ลักษณะของพื้นท่ีการเกษตรโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น 
พื้นท่ี 60% พื้นท่ีต้นน้ า 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.9 การเกษตรปัจจุบันในพื้นท่ี 60% พื้นท่ีต้นน้ า 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.10 การเกษตรโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้นในอนาคตท่ีคาดหวัง 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 3 รูปแบบการท้าเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้้าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขา
หัวโล้น ในพื้นที่ท้าการเกษตรของชาวบ้านต้าบลงอบ อ้าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  
3.1 รูปแบบการท าเกษตรเป็นแบบ คน  ชุมชน  ป่าไม้ สามารถอยู่ด้วยกันได้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2  รู ปแบบการบู รณาการท า เกษตรกรรม ท่ีหลากหลายให้ เข้ ากั บสภาพพื้ น ท่ี ท่ีแตก ต่าง                     
และสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.3 รูปแบบการท าเกษตรกรรมในหลากหลายลักษณะท้ังการเกษตรแบบผสมผสาน  วนเกษตร                 
เกษตรยั่งยืน  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.4 รูปแบบการท าเกษตรกรรมสู่การจัดการผลผลิตสู่ตลาดในท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก รวมถึงตลาดสุขภาพ   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รูปภาพประกอบกิจกรรม 
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รูปภาพประกอบกิจกรรม (ต่อ) 
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