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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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บทที่ 1
บทน้า
1.1 ที่มาและความส้าคัญของปัญหา
จั ง หวั ด น่ า น มี ส ภาพภู มิ ป ระเทศเป็ น ภู เ ขาสู ง ชั น และเป็ น ต้ น ก าเนิ ด ของแม่ น้ าสายส าคั ญ
ที่เป็นน้าสาขาของแม่น้าน่าน ซึ่งถือเป็นแม่น้าหนึ่งในสี่สายหลักที่ไหลลงสู่แม่น้าเจ้าพระยา โดยมีปริมาณน้าท่า
คิดเป็นร้อยละ ๔๕ ของปริมาณน้าของแม่น้าเจ้าพระยา ประชาชนร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ภายหลังปี พ.ศ.๒๕๑๗ ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดน่านถูกทาลาย จากยุทธการปราบปรามคอมมิวนิสต์และ
พืชเชิงเดี่ยว คือ ข้าวโพดและมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้น ภูเขาที่เคยเป็นป่าไม้ และป่าต้นน้า กลายเป็น
ภูเขาหัวโล้น ป่าไม้หายไป ดินพังทลาย สารเคมีปนเปื้อนในแหล่งน้าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อม
โทรม ส่งผลกระทบวงกว้างทั้งในระดับชุมชนและสาธารณะ
จากมติของเครือข่ายประชาสังคมน่านมอบหมายให้วิทยาลัยชุมชนน่าน ออกแบบการพัฒนาพื้นที่ทา
กิน สร้างกระบวนการการเรียนรู้ ให้ข้อบัญญัติเป็นข้อบัญญัติที่มีชีวิต เป็นข้อบัญญัติเพื่อปากท้อง โดยจัดทา
โครงการฟื้นฟูสภาพป่าในที่ทากินสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน ซึ่ งมีแนวคิดในการสร้าง
กระบวนการฟื้นฟูป่าต้นน้าให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องตั้งแต่บริเวณต้นน้าไปจนถึงบริเวณปลายน้า โดยใช้
หลักคิดการจัดการคนกับป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้า ใช้วิธีการศาสตร์พระราชา คือ ต้นน้า ป่าไม้ กลางน้า
การเกษตร และปลายน้า ประมง มุ่งเน้นให้เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาสภาพผืนป่าต้นน้า พัฒนาพื้นที่ทากินและ
ส่งเสริมให้คนที่ดูแลรักษาป่าต้นน้าให้มีความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาที่ชุ่มน้าให้เป็น
แหล่ง น้าสาหรับการพัฒนาระบบเกษตรผสมผสาน และสร้างระบบนิเวศสาหรับการเป็นแหล่ง อาหารของ
ชุม ชน ตลอดจนสร้า งกระบวนการทางาน ติ ดตามประเมิน ผล ถอดบทเรี ยนการทางาน พร้อ มทั้ง สร้ า ง
กระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ภูเขาหัวโล้นลดการตัดไม้ทาลายป่า และหันมาทาการเกษตรที่ปลอดภัย และ
สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ซึ่งแนวทางการทาเกษตรมีหลายรูปแบบซึ่งเกษตรกรใช้เป็นทางเลือกมาประยุกต์กับ
การเกษตร โดยมีจุดประสงค์หลักในการทาการเกษตรแบบยั่ง ยืน ให้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ช่วย
อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดยใช้หลักการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพก่อให้เกิดการผลิต ที่เน้นการ
ผสมผสานเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การพัฒนารูปแบบการ
ทาเกษตรของไทยนับว่ายังอยู่ในระยะเริ่มต้น การผลิตจึงเป็นการผลิตแบบง่ายๆ ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน
แต่เน้นการทา เกษตร โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทาการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่จาเป็นพื้นฐานในการ
บริโภค แนวคิดในการพัฒนาการเกษตร
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ด้วยเหตุที่วิทยาลัยชุมชนน่าน ถือว่าเป็นวิทยาลัยท้องถิ่นเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะนาความรู้ไปสู่
การพัฒนาคน ครอบครัว สังคมประเทศไทย โดยเฉพาะด้านการเกษตร วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้มีความ
ตระหนักอยู่เสมอว่าจะทาอย่างไรให้คนในจังหวัดน่านมีคุณภาพชีวิตอยู่อย่างดี เพียงพอ มีความสุขและ
ภาคภูมิใจได้ ดังนั้นการนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถทาให้คนในชุมชนอยู่ได้ โดยพึ่งพา
ตนเองเท่าที่จะทา ได้ การที่คนในชุมชนได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนถิ่นที่เกิ ด ทาให้ท้องถิ่นเกิดความเจริญ
งอกงาม สามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้
คณะวิจัยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนารูปแบบการเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้า
โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น เพื่อใช้เป็นรูปแบบการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพด คณะวิจัยจึงได้ทาการศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน ส่งเสริมการทาเกษตร
ในจังหวัดน่าน ที่จะเป็นผลดีให้กับเกษตรกรและยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ระบบนิเวศน์ให้มีอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ในการท้าวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการทาการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้
ภูเขาหัวโล้น ในพื้นที่ทาการเกษตรของชาวบ้านตาบลงอบ อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
2. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการทาเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้าโครงการ
สวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น ในพื้นที่ทาการเกษตรของชาวบ้านตาบลงอบ อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
1.3 ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนือ้ หา
การศึกษาครั้งนี้จะศึกษารูปแบบการทาการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้าโครงการสวมหมวกใส่
รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น ในพื้นที่ทาการเกษตรของชาวบ้านตาบลงอบ อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยเน้นให้
เห็น ถึง การท าการเกษตรแบบยั่ง ยืน ให้ ผลผลิตที่ ปลอดภั ยต่อ ผู้บริ โภค ช่ วยอนุรัก ษ์ฟื้ นฟูส ภาพแวดล้อ ม
ใช้หลักการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพก่อให้เกิดการผลิตที่เน้นการผสมผสานเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
มีการหมุนเวียนใช้ทรั พยากรให้ เกิดประโยชน์สูง สุด ในการทาการเกษตรกรรมที่เ หมาะสมกั บพื้นที่ต้นน้ า
โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น
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2. ขอบเขตด้านสถานที่
ตาบลงอบ อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ซึ่งพื้นที่ที่ใช้ศึกษาประกอบด้วยตัวอย่างแปลงเกษตร 8
แปลง ดังนี้
ตารางที่ 1 รายชื่อเกษตรกรบ้านงอบกลาง จานวน 8 ครอบครัว เนื้อที่ จานวน 100 ไร่
พิกัดที่ตั้งแปลง
ที่
ชื่อเกษตรกร
จ้านวนไร่
หมายเหตุ
X
Y
1 นายเจริญ พานิช
696427
2155283
17
2 นายอินสม อินทะรังษี
693840
2158207
14
3 นายจันทร์ ขาเหล็ก
694506
2157743
15
4 นายสนิท คาลือ
693242
2157533
10
5 นางปราณี แสนปัญญา
694565
2158241
10
6 นายคาปัน อินทะรังษี
693402
2156867
14
7 นายสุรศักดิ์ คาลือ
698736
2158333
10
8 นายสันติ แปลงคาใส
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) จานวน 25 คน ประกอบด้วย เกษตรกรในพื้นที่
โครงการสวมหมวกฯ บ้านงอบกลาง 20 คน และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 5 คน
4. ด้านระยะเวลา
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้รูปแบบการทาเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น
2. เพิ่มขีดความสามารถในการทาเกษตรกรรมบนพื้นที่ป่าต้นน้าในโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้
ภูเขาหัวโล้น
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
1. รูปแบบการท้าการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้้า หมายถึงรูปแบบการทาการเกษตรที่มีความ
หลากหลาย คือ การเกษตรแบบผสมผสาน วนเกษตร เกษตรยั่งยืน และการจัดการผลผลิตสู่ตลาดในท้องถิ่น
ที่มีขนาดเล็ก รวมถึงตลาดกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจสุขภาพ การทาเกษตรกรรมที่คน ชุมชน ป่าไม้ สามารถอยู่
ด้วยกันได้ โดยสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ ทาการเกษตรแบบผสมผสาน มีพื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่ สอดคล้อง
กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่บูรณาการแนวคิดการทาเกษตรกรรมที่หลากหลายให้เข้ากับสภาพพื้นที่ที่
แตกต่างและเหมาะสม โดยแบ่งพื้นที่ 10% เป็นพื้นที่ชุ่มน้าเกษตรแบบผสมผสาน พื้นที่ 30% เป็นพื้นที่
เกษตรสาหรับการกสิกรรม และพื้นที่ 60% พื้นที่ปลูกป่าไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ทาให้ กับพื้นที่ต้น
น้าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น
2. โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น หมายถึงการจะพลิกฟื้นพื้นป่าให้กลับมามีสภาพ
สมบูรณ์ วิธีการอยู่ร่วมกับป่า การปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ป่า ไม้กินได้ เพื่อสร้างป่าและเกิดความชุ่มชื้น ส่งเสริม
การจั ดการเกษตรผสมผสาน มุ่ ง เน้น ให้ เป็ น วนเกษตร เช่น การท านาขั้ น บัน ได ปลู ก ไม้ ผ ลเศรษฐกิ จ ที่
เกษตรกรคิดว่าเหมาะสมกับพื้นที่ และการทาเรื่องฝาง ระบบกักเก็บน้าและฟื้นที่สภาพ
3. เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงการพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไข
4. วนเกษตร หมายถึง ลักษณะเลียนแบบระบบภูมินิเวศป่าธรรมชาติ
5. เกษตรยั่งยืน หมายถึง ความสัมพันธ์ของเกษตรและสิ่งแวดล้อม
6. เกษตรผสมผสาน หมายถึงการปลูกพืชแต่ละชนิดมีความเกื้อกูลกันอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
7. ทรัพยากรเกษตร หมายถึง ปัจจัยที่ใช้ในการผลิตทางการเกษตรประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่
ตาบลงอบ อาเภอทุ่งช้าง มาใช้เพื่อการเกษตร ได้แก่ ที่ดิน น้า ความหลากหลายทางชีวภาพ แรงงาน
เครือข่ายเกษตรกร ความรู้การเกษตร ตลอดจนวัสดุและพันธุ์พืชต่าง ๆ ในท้องถิ่น ได้แก่ ไม้ฟืน ผลไม้ และผัก
พื้นบ้าน ทรัพยากรเกษตรในที่นี้ยังรวมถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การเกษตร และศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประเภทต่าง ๆ ที่เป็นศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
8. การจัดการทรัพยากรเกษตร หมายถึง การดาเนินการในลักษณะต่างๆ ต่อทรัพยากรเกษตร อัน
ได้แก่ การจัดหา การรักษา และการใช้ประโยชน์
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1.6 กรอบแนวคิดของการวิจัย
แผนผังที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
(conceptual framework)
ศึกษาวิธีการและพัฒนารูปแบบการท้าการเกษตร

พื้นที่โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภเู ขา
หัวโล้น ต้าบลงอบ อ้าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
8 แปลง
นายเจริญ พานิช
นายอินสม อินทะรังษี

เศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกัน เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไข

วนเกษตร
มีลักษณะเลียนแบบระบบภูมิ
นิเวศป่าธรรมชาติ

เกษตรยั่งยืน
มีความสัมพันธ์กับเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม

เกษตรผสมผสาน
การปลูกพืชแต่ละชนิดมีความ
เกื้อกูลกันอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากร

นายจันทร์ ขาเหล็ก
นายสนิท คาลือ
นางปราณี แสนปัญญา
นายคาปัน อินทะรังษี
นายสุรศักดิ์ คาลือ

โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น
การจะพลิกฟื้นพื้นป่าให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ วิธีการอยู่ร่วมกับ
ป่า การปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ป่า ไม้กินได้ เพื่อสร้างป่าและเกิดความ
ชุ่มชื้น ส่งเสริมการจัดการเกษตรผสมผสาน มุ่งเน้นให้เป็นวนเกษตร
เช่น การทานาขั้นบันได ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ ที่เกษตรกรคิดว่า
เหมาะสมกับพื้นที่ และการทาเรื่องฝาง ระบบกักเก็บน้าและฟื้นที่
สภาพป่าชุ่มน้า

นายสันติ แปลงคาใส

รูปแบบการท้าเกษตรกรรมที่เหมาะสม
กับพื้นที่ต้นน้้าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้า
ให้ภูเขาหัวโล้น
รูปแบบการเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับ พื้นที่ต้นน้ า
โครงการสวมหมวกใส่ร องเท้าให้ภูเขาหัวโล้น โดย
แบ่งเป็นพื้นที่ 10% พื้นที่ชุ่มน้าเกษตรแบบผสมผสาน
บทที่ 2
30% พื้ น ที่ เ กษตรส าหรั บ การกสิ ก รรม และ60%
พื้นที่ป่าไม้

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษางานวิจัยเรื่อง การวิจัยการพัฒนารูปแบบการทาเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้า
โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จัง หวัดน่าน ซึ่ง ผู้วิจัยได้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เอกสาร
และผลงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น แนวทางในการวิจัยครั้งนี้ คือ
2.1 ข้อมูลพื้นฐานของแหล่งพื้นที่วิจัย ตาบลงอบ อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับ รูปแบบการทาการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้าโครงการสวมหมวกใส่
รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับวนเกษตร
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับเกษตรยั่งยืน
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับเกษตรแบบผสมผสาน
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ข้อมูลพื้นฐานของแหล่งพื้นที่ด้าเนินการวิจัย
อาเภอทุ่งช้างตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของของจังหวัดน่าน บนทางหลวงหมายเลข 1080 ห่างจาก
จังหวัดน่าน 90 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 806.731 ตารางกิโลเมตร หรือ 504,206.875 ไร่ โดยมีอาณาเขต
ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันออก ติดกับ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ,อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ทิศใต้
ติดกับ อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก ติดกับ อาเภอสองแคว, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พื้นที่ทั่วไปของอาเภอทุ่งช้าง ส่วนใหญ่เป็นภูเขา คิดเป็นร้อยละ 96 จะมีที่ราบเฉพาะบริเวณที่อยู่
อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรมบางส่วน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะสูง ชัน (Steep land) ซึ่งไม่เหมาะกับการ
เกษตรกรรม ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่สูง (Slop land) ซึ่งมีประมาณ 4% ของพื้นที่ทั้งหมด เหมาะกับการปลูกไม้
ผลยืนต้น เช่น ส้มสีทอง เงาะ ลิ้นจี่ โดยมีพืชเหล่านี้เป็นพืชเศรษฐกิจของอาเภอทุ่งช้าง
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แม่น้าสาคัญที่ไหลผ่าน คือ
1. แม่น้าน่าน
2. ลาน้าและ
3. ลาน้าเลียบ
4. ลาน้างอบ
5. ลาน้าหลุ
6. ลาน้าแงน
7. ลาน้าปอน
ลักษณะภูมิอากาศ อาเภอทุ่งช้างมีลักษณะภูมิอากาศ อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน หนาวจัดในฤดูหนาว
และฝนตกชุกในฤดูฝน
การปกครอง
อาเภอทุ่งช้าง มีประชากรทั้งหมด 18,952 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ตาบล คือตาบลทุ่งช้าง
ตาบลและ ตาบลงอบ ตาบลปอน แต่ละตาบลแบ่งการปกครอง รวมทั้งสิ้น 40 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
1. ต้าบลทุ่งช้าง แบ่งการปกครอง ออกเป็น 7 หมู่บ้าน คือบ้านสลี บ้านทุ่งช้าง บ้านน้าพิ
บ้านห้วยยาง บ้านทุ่งผึ้ง บ้านแพะกลางและบ้านปางแก
2. ต้าบลและ แบ่งการปกครอง ออกเป็น 14 หมู่บ้าน คือบ้านมอญ บ้านศาลา บ้านดอนชัย
บ้านเวียงสอง บ้านสันกลาง บ้า นทุ่ง อ้าว บ้า นวัง ผา บ้ านน้ าสอด(เก่า) บ้านเฟือ ยลุง บ้านน้าเพาะ
บ้านป่าเต้า บ้านน้าสอด(ใหม่) บ้านดวงคาและบ้านประดู่
3. ต้าบลงอบ แบ่งการปกครอง ออกเป็น 11 หมู่บ้าน คือบ้านงอบศาลา บ้านห้วยสะแตง
บ้านทุ่งสุน บ้านงอบเหนือ บ้านน้าลาด บ้านขุนน้าลาด บ้านงอบใต้ บ้านงอบกลาง บ้านใต้ร่มโพธิ์ทองและ
บ้านมณีพฤกษ์
4. ต้าบลปอน แบ่งการปกครอง ออกเป็น 8 หมู่บ้าน คือบ้านน้าเลียง บ้านไร่ไ ทรงาม
บ้านหล่ายทุ่ง บ้านหนองคา บ้านใหม่ บ้านปอน บ้านป่าเปือยและบ้านเฉลิมราช
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ภาพที่ 2 แสดงภาพพื้นที่ทาการวิจัย ตาบลงอบ อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
สภาพภูมิประเทศบริเวณตาบลงอบ อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีลักษณะโดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสูง
ทั้งหมด มีพื้นที่ราบเป็นที่ราบระหว่างหุบเขาอยู่ตามลาน้าสายสาคัญในบริเวณตอนกลางของพื้นที่ ประชากร
ส่วนใหญ่มีอาชีพ ทาสวน/ทาไร่ เช่น ส้มสีทอง เงาะ มะม่วงหิมพานต์ ยางพารา กล้วย เป็นต้น ข้าวโพด มัน
สาปะหลัง เป็นต้น
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรของเกษตรในพื้นที่ เป็นพื้นที่จับจองที่ดินทากิน ไม่มีกรรมสิทธิ์ทาง
กฎหมายพื้นที่ป่าไม้ที่มีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการท้าการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้้าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้
ภูเขาหัวโล้น
รูปแบบการท้าเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้ นที่ต้น น้้าโครงการสวมหมวกใส่ รองเท้าให้ ภูเขา
หัวโล้น
ก) รูปแบบการท้าเกษตรกรรม
แนวคิ ดเศรษฐกิจ พอเพี ยงในการผลิต คือ ความพอประมาณ ความมี เหตุผ ล การมี ภูมิ คุ้ม กัน ที่ ดี
ในเงื่อนไขที่ต้องตัดสินใจและดาเนินกิจกรรมอยู่บนความรู้และคุณธรรม กล่าวคือการผลิตจะต้องมีเหตุผลใน
การดาเนินการที่อยู่บนพื้นฐานของความพอดี ในความหมายที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น มีความรอบคอบ และมีการเตรียมพร้อมที่จะรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
ทั้ง นี้การตัดสินใจดาเนินกิจกรรมการผลิตจะอยู่บนพื้นฐานของการใช้ ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ
อย่างรอบด้านมีความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ตลอดจนความเพียรและสติปัญ ญาในการดาเนินการผลิต
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แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางในการศึกษาแปลงทั้ง 8 แปลงว่าในกระบวนการผลิตได้ใช้หลัก
เหตุผ ลโดยการดาเนิน ชีวิต โดยรู้จักความพอประมาณ และใคร่ ครวญอย่า งมีเ หตุผ ล ซึ่ ง สิ่ง เหล่ านี้จ ะเป็ น
ภูมิคุ้มกันตัวเองและครอบครัวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่แนวคิดวนเกษตร เป็น
รูปแบบการเกษตรที่นาเอาหลักการความยั่งยืนถาวรของระบบป่าธรรมชาติมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดย
ให้ความสาคัญการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล และไม้ใช้สอยต่าง ๆ ให้เป็นองค์ประกอบหลักของการเกษตรแบบ
ผสมผสานกับการปลูกพืชชั้นล่างที่ไม่ต้องการแสงแดดมาก และต้องการความชื้ นจากการที่มีพืชชั้นบนขึ้น
ปกคลุม หลัก การของ"วนเกษตรการท าการเกษตรในพื้ น ที่ป่ า หรื อ การสร้า งระบบเกษตรให้ มี ลัก ษณะ
เลียนแบบระบบนิเวศป่าธรรมชาติ คือ มีไม้ยืนต้นหนาแน่นเป็นส่วนใหญ่ ทาให้ระบบมีร่มไม้ปกคลุมและมี
ความชุ่มชื่ นสูง ตามแนวคิดวนเกษตรอาจแบ่ง วนเกษตรเป็นหลากหลายประเภท ที่สอดคล้ องกับพื้น ที่
ตาบลงอบ ได้แ ก่วนเกษตรแบบบ้านสวน มีต้นไม้และพืชผลหลายชั้นความสู ง โดยปลู กไม้ผ ล ไม้ ยืนต้ น
สมุนไพรและพืชผักสวนครัวในบริเวณบ้าน ดังนั้น การน้าหลักการวนเกษตร และลักษณะการท้าการเกษตร
ดังกล่าวไปศึกษาในพื้นที่ เพื่อค้นหาว่ามีพืชอะไรบ้างที่มีการปลูกตามหลักการดังกล่าว แนวคิดเกษตร
ยั่งยืน เป็นแนวทางการ พัฒนาอาชีพที่สัมพันธ์กับการเกษตรและสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่
ของชุมชนหลายระดับ ในการทาการผลิตตามแนวคิดเกษตรยั่งยืนในระดับสวนเกษตรคือใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ ของทางเกษตร และในระดับครัวเรือนการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย เน้นบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนความหลากหลายของระบบการ
ผลิตที่นาไปสู่ความมั่นคงของ อาหารและรายได้ ผลจากการทาการเกษตรยั่ง ยืนจะเกิดความยั่ง ยืนทาง
เศรษฐกิจโดยลักษณะของการผลิต และเปลี่ยนแปลงการผลิตที่ขึ้นอยู่กับสภาพทางกายภาพ สังคม และ
สิ่ง แวดล้อม (เพื่อให้เกษตรกรสามารถมี ผลผลิตที่เพียงพอต่อการบริโภคภายในครอบครัวและสามารถ
จาหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้) ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม การผลิตจะผสมผสานเพื่อให้เกิด
ความหลากลายทางชีวภาพ และมี ความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน และความยั่งยืนทางด้านสังคมคือการผลิตที่
รายได้ที่ยั่งยืน รวมถึงการอนุรักษ์ ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทาการเกษตร ดังนั้น การน้าแนวคิด
รูปแบบเกษตรยั่งยืนไปศึกษาสวน เกษตรจึงไปค้นหาว่าการผลิตที่สัมพันธ์กับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ถือเป็นการท้าการเกษตรรูปแบบหนึ่ง ที่มีระบบการผลิตที่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยเริ่ม
จากการท้าสวนการเกษตรให้สอดคล้องกับ แนวคิดระบบเศรษฐกิจยั่งยืน กล่าวคือ มีการท้าการผลิตที่มี
ความสอดคล้องกับความต้องการทาง เศรษฐกิจ หรือการท้าการผลิตรูปแบบใหม่เพื่อหาลู่ทางในการหา
ตลาด ก่อให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ คือ การปลูกพืชเพื่อเกิดผลผลิตในทุกฤดูกาล และมีตลาด
รองรับผลผลิตเพื่อไม่ให้เกิดการขาดทุนและภาวะ สินค้าล้นตลาด จึงท้าให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง และ
การมีภูมิคุ้มกันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ จะตามมา การผลิตที่ใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความมั่นคงของ อาหารเป็นการผลิตในลักษณะของการผลิตที่สัมพันธ์
เกื้อกูลเป็นลักษณะของเกษตรกรกับธรรมชาติ โดยมี ลักษณะที่สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ซึ่งมีการใช้พื้นที่สาหรับทาการเกษตรอยู่ โดยพื้นที่ทางกายภาพเหมาะสาหรับการเกษตร
ดังกล่าว เพราะการมีแหล่งน้าที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงการทา การเกษตรที่สารเคมีในปริมาณน้อยเพื่อก่อให้
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ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เกษตรแบบผสมผสาน เน้นกิจกรรมการผลิตแต่ ละชนิดมีความ
เกื้อกูลกันอย่างมีประสิทธิภาพ และการผลิตยังช่วยเพิ่มพูนความ อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
หลักการของ "เกษตรผสมผสาน ประกอบด้วยหลักส้าคัญ 2 ประการ คือ มีกิจกรรมการเกษตรตั้งแต่ 2
กิจกรรมเป็นต้นไป และมีการเกื้อกูลประโยชน์ระหว่างกิจกรรม เกษตรต่างๆ และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรในระบบเกษตรแบบผสมผสานนั้น ลักษณะการผสมผสาน ในระบบเกษตร ที่จะนาเป็นแนวทางใน
การศึกษาพื้นที่ตาบลงอบ คือ ลักษณะการปลูกพืชผสมผสานกล่าวคือความสัมพันธ์ระหว่างพืช สิ่งมีชีวิตและ
จุลินทรีย์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศตามธรรมชาติมาจัดการและปรับใช้ในระบบการเกษตร ดังนั้นการผลิต
ที่สอดคล้องกับการเกษตรแบบผสมผสานคือมีการปลูกพืช 2 ชนิดขึ้นไป โดยพืชเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์ที่
เกื้อกูลกัน เช่น การปลูกฝรั่งผสมผสานกับการปลูกดอกชมจันทร์และการปลูกต้นชะพลู โดยการดอกชมจันทร์
และชะพลูจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการปกคลุมดินและทาให้ดินมีความ อุดมสมบูรณ์ ส่งผลประโยชน์แก่ต้น
ฝรั่งสามารถนาแร่ธาตุจากดินเข้าไปใช้อย่างเต็มที่ นามาสู่การลดใช้ปุ๋ยเคมี ของเกษตรกร เป็นต้น
ข) รูปแบบการท้าเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้้าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขา
หัวโล้น
มีการพัฒนารูป แบบการทาเกษตรกรรมในหลากหลายลักษณะทั้ง การเกษตรแบบผสมผสาน วน
เกษตร เกษตรยั่งยืนและการจัดการผลผลิตสู่ตลาดในท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก รวมถึงตลาดกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจ
สุขภาพ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ 10% พื้นที่ชุ่มน้าเกษตรแบบผสมผสาน 30% พื้นที่เกษตรสาหรับการกสิกรรม
และ 60% พื้นที่ป่าไม้ ทาให้รูปแบบการทาเกษตรในพื้นที่เป้าหมายเป็นแบบคน ชุมชน ป่าไม้สามารถอยู่
ด้ว ยกัน ได้ โดยคนสามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากพื้ น ที่ 10% พื้ น ที่ชุ่ ม น้ า พื้ นที่ 30% พื้น ที่ เ กษตรสาหรั บ
การกสิกรรมในการประกอบอาชีพ และพื้นที่ 60% พื้นที่ป่าไม้ยังคงอยู่ และรูปแบบการทาเกษตรกรรมยัง
สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นเพียงนี้ก็พอ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก แต่บูรณาการแนวคิด
การทาเกษตรกรรมที่หลากหลายให้เข้ากับสภาพพื้นที่ที่แตกต่าง จึงเป็นตัวอย่างหนึ่งของการนาหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการทาเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น
ยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2551)
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แ นวทางการดาเนินชีวิตให้แก่
ปวงชนชาวไทยมาเป็น ระยะเวลานาน ในช่ ว งตั้ ง แต่ ก่อ นการเกิด วิ กฤตเศรษฐกิ จ เพื่อ มุ่ ง ให้พ สกนิ กรได้
ดารงชี วิ ต อยู่ ไ ด้อ ย่ า งยั่ ง ยืน มั่ นคง และปลอดภั ย ภายใต้ค วามเปลี่ย นแปลงต่า งๆ ที่ เ กิด ขึ้ นตามกระแส
โลกาภิวัฒน์ อีกทั้งพระองค์ยังได้ทรงพระราชทานความหมายของ เศรษฐกิจพอเพียง เอาไว้เป็นภาษาอังกฤษ
ว่า Sufficiency Economy ดังพระราชดารัสที่ได้ทรงตรัสไว้เมื่อวันที่ 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” แต่เนื่องด้วยคาว่า Sufficiency Economy เป็นคาที่เกิดมาจากความคิดใหม่ อีกทั้งยังเป็นทฤษฎี
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงไม่มีปรากฏอยู่ในตาราเศรษฐศาสตร์ ซึ่ง บางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่า
Self-Sufficient Economy สามารถใช้แทน Sufficiency Economy ได้หรือไม่ หากว่าไม่ได้มีความหมาย
อย่างเดียวกัน หรือไม่สามารถใช้เหมือนกันด้ จะมีความเหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร โดยคาว่า SelfSufficiency มีความหมายตามพจนานุกรที่ว่า การไม่ต้องพึ่ง ใคร และการไม่ต้องพึ่งใครในความหมายของ
พระองค์ท่านนั้น คือ “Self-Sufficiency นั้นหมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จ ะใช้ ไม่ต้องไปขอยืมคนอื่น อยู่
ได้ด้วยตนเอง” ฉะนั้น เมื่อเติมคาว่า Economy เข้าไป กลายเป็น Self-Sufficient Economy แล้วนั้น จะมี
ความหมายว่า เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับตัวเอง คือ การที่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างไม่เดือดร้อน ไม่ต้อง
พึ่งพาผู้อื่น แต่ในทุกวันนี้ ประเทศไทยเรายังเดือดร้อน ยังมีความจาเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่นอยู่ ที่ในความเป็นจริง
ที่เราจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็ตาม ดังนั้น Self-Sufficient Economy จึง หมายถึง เศรษฐกิจแบบ
พอเพียงกับตัวเอง ที่แตกต่างจาก Sufficiency Economy ซึ่งหมายถึง เศรษฐกิจพอเพียงที่ยังคงมี การพึ่งพา
กันและกันอยู่ ดังพระราชดารัสเพิ่มเติมที่ว่า “คือพอมีพอกินของตัวเองนั้นไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง เป็น
เศรษฐกิ จ สมั ย หิ น สมั ย หิ น นั้ น เป็ น เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเหมื อ นกั น แต่ ว่ า ค่ อ ยๆ พั ฒ นาขึ้ น มา ต้ อ งมี ก าร
แลกเปลี่ยนกัน มีการช่วยระหว่างหมู่บ้าน หรือระหว่าง จะเรียกว่าอาเภอ จังหวัด ประเทศ จะต้องมีการ
แลกเปลี่ยน มีการไม่พอเพียง จึงบอกว่าถ้ามีเศรษฐกิจพอเพียง เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็จะพอแล้ว จะใช้ได้”
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นแนวทางการดารงชีวิตและการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ
โดยยึดแนวทางการพัฒนาที่มีคน หรือประชาชนเป็นศู นย์กลาง ซึ่งสิ่ง เหล่านี้เองจะเป็นตัวการที่นาไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน หรือในภาษาอังกฤษ คือ Sustainable Development
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้ง อยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท โดยคานึงถึ ง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้
ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ ๕ ส่วน ดังนี้
1. กรอบแนวความคิด
เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติ ตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถี
ชีวิตดั้ ง เดิ มของสังคมไทย สมารถน ามาประยุ กต์ใ ช้ไ ด้ต ลอดเวลา และเป็น การมองโลกเชิง ระบบที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อความมั่นคง และ ความยั่งยืน ของการ
พัฒนา
2. คุณลักษณะ
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับโดยเน้นการปฏิบัติบนทาง
สายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
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3. คานิยาม
ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี้
ความพอประมาณ : หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
ความมีเหตุผล : หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึง ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ
อย่างรอบคอบ
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว : หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และ
ไกล
4. เงื่อนไข
การตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้ง ความรู้ และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ
เงื่อนไขความรู้ : ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังใน
ขัน้ ปฏิบัติ
เงื่อนไขคุณธรรม : ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
5. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลจากการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่ สมดุลและยั่งยืน พร้อม
รับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี
เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด้าริ
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางในการพัฒนาที่นาไปสู่ความสามารถ
ในการพึ่งตนเอง ในระดับต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติ หรือ
การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี มี
ความรู้ ความเพียรและความอดทน สติและปัญญา การช่วยเหลือซึ่งกันและกันและความสามัคคี
เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกว้างกว่าทฤษฎีใหม่โดยที่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดที่ชี้บอก
หลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ในขณะที่ แนวพระราชดาริเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่หรือเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนนั้น เป็นตัวอย่างการใช้ หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ในทางปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรมเฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสม
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ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด้าริ
อาจเปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบพื้นฐานกับแบบก้าวหน้า ได้ดังนี้
ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรกร เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน
เทียบได้กับทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 ที่มุ่งแก้ปัญ หาของเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลแหล่งน้า ต้องพึ่งน้าฝนและประสบ
ความเสี่ยงจากการที่น้าไม่พอเพียง แม้กระทั่ง สาหรับการปลูกข้าวเพื่อบริ โภค และมีข้อ สมมติว่า มีที่ดิ น
พอเพียงในการขุดบ่อเพื่อแก้ปัญหาในเรื่ องดังกล่าวจากการแก้ปัญหาความเสี่ยงเรื่องน้า จะทาให้เกษตรกร
สามารถมีข้าวเพื่อการบริโภคยังชีพในระดับหนึ่งได้ และใช้ที่ดินส่วนอื่น ๆ สนองความต้องการพื้นฐานของ
ครอบครัว รวมทั้งขายในส่วนที่เหลือเพื่อมีรายได้ที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่สามารถผลิตเองได้ ทั้ งหมดนี้
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวให้เกิดขึ้นในระดับครอบครัว อย่างไรก็ตาม แม้กระทั่ง ในทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 ก็
จาเป็นที่เกษตรกรจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากชุมชนราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม
ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองค์กร เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ซึ่งครอบคลุมทฤษฎี
ใหม่ขั้นที่ 2 เป็นเรื่องของการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ หรือการที่ ธุรกิจต่าง ๆ
รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ กล่าวคือ เมื่อสมาชิกในแต่ละครอบครัวหรือองค์กรต่าง ๆ มีความ
พอเพียงขั้นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นแล้วก็จะรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมมือกันสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มและส่วนรวมบน
พื้นฐานของการไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามกาลังและความสามารถของตนซึ่งจะ
สามารถทาให้ ชุมชนโดยรวมหรือเครือข่ายวิสาหกิจนั้น ๆ เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอย่างแท้จริง
ความพอเพียงในระดับประเทศ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ซึ่งครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 ซึ่ง
ส่งเสริมให้ชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจสร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ในประเทศ เช่น บริษัทขนาดใหญ่
ธนาคาร สถาบันวิจัย เป็นต้น
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในลักษณะเช่นนี้จะเป็นประโยชน์ในการสืบทอดภูมิปัญญา แลกเปลี่ยน
ความรู้ เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพัฒนา หรือร่วมมือกันพัฒนา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทาให้
ประเทศอันเป็น สังคมใหญ่อัน ประกอบด้ว ยชุม ชน องค์กร และธุ รกิจ ต่าง ๆ ที่ด าเนิ นชีวิ ตอย่างพอเพีย ง
กลายเป็นเครือข่ายชุมชนพอเพียงที่เชื่อมโยงกันด้วยหลัก ไม่เบียดเบียน แบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ได้ในที่สุด
การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอให้ริเริ่มการสร้างขบวนการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสานต่อความคิดและเชื่อมโยงการขยายผลที่เกิดจากการนาหลักปรัชญาฯ ไป
ใช้อย่างหลากหลาย รวมทั้งเพื่อจุดประกายให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะนาไปสู่การยอมรับ และ
การนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจัง
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จากพระบรมราโชวาทและพระราชดารัสของพระองค์ นับตั้งแต่ปี 2517 เป็นต้นมา จะพบว่าพระองค์
ท่านได้ทรงเน้นย้าแนวทางการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ การรู้จัก
ความพอประมาณ การคานึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทย
ไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาตามลาดับขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนมีคุณธรรมเป็น
กรอบในการดารงชีวิตซึ่งทั้งหมดนี้เป็นที่รู้กันภายใต้ชื่อว่า เศรษฐกิจพอเพียง
สศช. จึง ได้ เ ชิญ ผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ จากสาขาต่ าง ๆ มาร่ วมกั นกลั่น กรองพระราชด ารั สฯ สรุป เป็ น นิย าม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้อัญเชิญมาเป็นปรัชญานาทางในการจัดทา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีความเข้าใจและนาไปประกอบการดาเนินชีวิต
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างเครือข่ายเรียนรู้ ให้มี การนาหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้เป็นกรอบความคิด เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทยใน
ทุกภาคส่วน
วัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้
ประชาชนทึกคนสามารถนาหลักปรัชญาฯ ไปประยุกต์ให้ได้อย่างเหมาะสม และปลูกฝัง ปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ในการดารงชีวิตให้อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนนาไปสู่การปรับแนวทางการพัฒนาให้
อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเสริมพลัง ให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได้อย่ างมั่นคง
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ โดยให้ความสาคัญกับการสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็ง รักษา
ความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติต่าง ๆ ตลอดจนสามารถปรับตัวพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ได้อย่างเท่าทัน และนาไปสู่ความเอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนชาวไทย
การขับเคลื่อนจะเป็นลักษณะเครือข่ายและระดมพลังจากทุกภาคส่วน แบ่งเป็น 2 เครือข่ายสนับสนุน
ตามกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้น ได้แก่
- เครือข่ายด้านประชาสังคมและชุมชน
- ธุรกิจเอกชน
นอกจากนี้แล้วยังมีเครือข่ายสนับสนุนตามภารกิจ ได้แก่
- เครือข่ายวิชาการ
- เครือข่ายสร้างกระบวนการเรียนรู้
- เครือข่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ทั้งนี้แกนกลางขับเคลื่อนมี 3 ระดับได้แก่ คณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง และกลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียงใน สศช. ซึ่งจะเป็นหน่วยปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนและจะทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายผลการดาเนินงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหา
มงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 80 พรรษา ในเดือนธันวาคม 2550
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้ง ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปใน ทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน
และการดาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความ
รอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและ
พร้ อมต่อ การรองรับ การเปลี่ย นแปลงอย่ างรวดเร็ ว และกว้า งขวางทั้ ง ด้ านวัต ถุ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
(ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
พระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ รวมทั้งพระราชดารัสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับพระราชทานพระบรมรา
ชานุ ญ าตให้ น าไปเผยแพร่ เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๒ เพื่อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ของทุ ก ฝ่า ยและ
ประชาชนโดยทั่วไป)
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับวนเกษตร
เป็น ระบบการจัด การป่า ไม้เ ป็นหลักร่ วมกั บการเกษตรทุก แขนง ประกอบด้ วยกิ จกรรมหลัก ๆ
คือ การปลูกพืชเกษตรในสวนป่า การเลี้ยงสัตว์ในสวนป่า หรือการปลูกพืชเกษตรร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ในสวน
ป่า ระบบ นี้มุ่งหวังที่จะเป็นตัวกลางเพื่อผ่อนคลายความต้องการที่ดินเพื่อการเกษตรกับความต้องการป่าไม้
(ธวัช ทอง มณี, 2539: 9)
2.1หลักการของ"วนเกษตร"
เป็นการทาการเกษตรในพื้น ที่ป่า โดยสร้ างระบบเกษตรให้มีลั กษณะเลียนแบบระบบนิเวศป่ า
ธรรมชาติ คือ มีไม้ยืนต้นหนาแน่นเป็นส่วนใหญ่ ทาให้ระบบมีร่มไม้ปกคลุมและมีความชุ่มชื่นสูง โดย
การเกษตร รูปแบบนี้ส่วนใหญ่พบในชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่ป่าธรรมชาติ เกษตรกรจะทาการผลิตโดยไม่ให้
กระทบต่อพื้นที่ป่าเดิม ซึ่งสามารถแบ่งเป็นหลายประเภทดังนี้
ก. วนเกษตรแบบบ้านสวน มีต้นไม้และพืชผลหลายชั้นความสูง โดยปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพร
และพืชผักสวนครัวในบริเวณบ้าน
ข. วนเกษตรที่มีต้นไม้แทรกในไร่นาหรือทุ่งหญ้า เหมาะกับพื้นที่ซึ่งมีลักษณะสูงๆ ต่าๆ โดยปลูกต้นไม้
เสริมในที่ไม่เหมาะสมกับพืชผล เช่น ที่เนินหรือที่ลุ่มน้าขัง และปลูกพืชในที่ราบหรือที่สม่าเสมอ
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ค. วนเกษตรที่มีแถบต้นไม้และพืชผลสลับกัน เหมาะกับพื้นที่มีความลาดชันเป็นแนวยาวน้าไหลเซาะ
หน้าดินมาก แถบต้นไม้ซึ่งปลูกไว้สองถึงสามแถวสลับกับพืชผลเป็นช่วงๆ ขวางความลาดชันจะช่วยรักษา
หน้าดิน และในระยะยาวจะทาให้เกิดขั้นบันไดดินแบบธรรมชาติให้กับพื้นที่สาหรับแถบพืช อาจมีความกว้าง
5-20 เมตร ตามความเหมาะสมของพื้นที่
2.5. แนวคิดเกี่ยวกับเกษตรยั่งยืน
เป็นแนวทางการพัฒนาอาชีพที่สัมพันธ์กับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม โดยมีความเกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรที่ประสบความสาเร็จเพื่อสนองความต้องการของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป
เรื่อยๆ ขณะที่รักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของสิ่ง แวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยแยกแยะ
ความหมายของเกษตรยั่งยืนได้ใน 2 ระดับ คือ
ระดับที่หนึ่ง สวน : การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของทางเกษตร
ระดับที่สอง ครัวเรือน : การจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้น
บทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนความหลากหลายของระบบการผลิตที่นาไปสู่ความมั่นคงของอาหาร
และรายได้
โดยตัวชี้วัดของเกษตรยั่งยืนมีหลักการสาคัญอยู่ 3 ประการคือ
- ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ คือ มีลักษณะของการผลิตและเปลี่ยนแปลงการผลิตที่ขึ้นอยู่
กับ สภาพทางกายภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะทาให้เกษตรกรสามารถมีผลผลิตที่ เพียงพอต่อการ
บริโภคภายในครอบครัวและสามารถจาหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ได้
- ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม คือ กิจกรรมทางการเกษตรอย่างผสมผสานเพื่อให้เกิด
ความหลากลาย โดยมีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกันเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของทรัพยากร
- ความยั่งยืนทางด้านสังคม คือ ก่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืน รวมไปถึงการอนุรั กษ์ทรัพยากร
และ สภาพแวดล้อมในพื้นที่ทาการเกษตรให้มีความสมบูรณ์ นาไปสู่การสร้างครอบครัว ชุมชน และสังคมที่มี
ความยั่งยืนและแข็งแกร่งขึ้นจากเดิม
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับเกษตรแบบผสมผสาน
เป็นระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกหรือการเลี้ยงสัตว์หลายๆ ชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกั น ภายใต้การ
เกื้อกูลประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูง สุด โดยอาศัยหลักการของการอยู่ร่วมกันระหว่างพืช
สัตว์ และสิ่งแวดล้อม (ธวัช ทองมณี, 2539: 9) อาจอยู่ในรูปความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับพืช เช่นที่ตาบลงอบ
เป็นต้น
หลักการของ "เกษตรแบบผสมผสาน" ประกอบด้วยหลักสาคัญ 2 ประการ คือ
- กิจกรรมการเกษตรตั้ง แต่ 2 กิจกรรมเป็นต้นไป เช่น การปลูกฝรั่งกับดอกชมจันทร์
การปลูกฝรั่งกับไผ่พันธุ์ลืมแล้ง ซึ่งการปลูกพืชดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับพืช โดยอาศัยสิ่งมีชีวิต
และจุลินทรีย์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศตามธรรมชาติมาจัดการและปรับใช้ในระบบการเกษตร เป็นต้น
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- การเกื้อกูลประโยชน์ระหว่างกิจกรรมเกษตรต่างๆ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใน
ระบบเกษตรแบบผสมผสานนั้น เกิดขึ้นทั้งจากวงจรการใช้แร่ธาตุอาหารรวมถึงอากาศและพลังงาน
2.7 โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น
วิทยาลัยชุมชนน่านออกแบบโมเดล “สวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน” ที่ได้แนวคิด
จากศาสตร์พระราชา เรื่อง หลักการต้นน้า(ป่าไม้) กลางน้า (เกษตรกรรม) และปลายน้า (ประมง) โดยมี
กาหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนการทางาน ตลอดจนรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนปฏิบัติ เพื่อนาไปใช้เป็น
แผนการทางานร่วมกับเครือข่ายและเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งการทางานภายใต้โมเดลนี้ จะแบ่งพื้นที่ภูเขาหัวโล้น
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนยอดดอย (ต้นน้า) ส่วนกลางดอย (กลางน้า) และส่วนเชิงดอย (ปลายน้า)
โครงการนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2558 เพราะมองเห็นถึงป่าไม้ของจังหวัดน่าน ถูกทาลายลงทุกวัน โดยส่วน
หนึ่งมาจากชาวบ้านที่ต้องทามาหากิน แปลงสภาพป่าให้เป็นไร่ข้าวโพด เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตหาเงินเลี้ยงชีพ
ดังนั้น การจะพลิกฟื้นพื้นป่าให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ จึง ต้องอาศัยความร่วมมือจากชาวบ้านเหล่านี้ โด ย
สอนให้รู้จั กวิธีก ารอยู่ร่ว มกับป่ า ซึ่ ง โมเดล “สวมหมวกใส่ รองเท้า ให้ภูเ ขาหั วโล้ น จัง หวัด น่าน” จะใช้
ระยะเวลา 5 ปี เกษตรกรจะได้เรียนรู้วิธีการดูแลพื้นที่ทากินของตัวเอง โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 60% ของพื้นที่
ยอดดอยปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ป่า ไม้กินได้ เพื่อสร้างป่าและเกิดความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ 30% ของพื้นที่กลาง
ดอย ส่ ง เสริม การจัด การเกษตรผสมผสาน มุ่ง เน้น ให้ เป็น วนเกษตร เช่น การท านาขั้น บัน ได ปลู กไม้ผ ล
เศรษฐกิจ ที่เกษตรกรคิดว่าเหมาะสมกับพื้นที่ และที่เหลือ 10% ของพื้นที่ปลายน้า จะทาเรื่องฝาง ระบบกัก
เก็บน้าและฟื้นที่สภาพป่าชุ่มน้า
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2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นางสาวณิชชา สุขสบาย และคณะ, (2554 : บทคัดย่อ) สรุปได้ว่า การจัดการรูปแบบการผลิต
และการจัดการผลผลิตสู่ตลาดของเกษตรกรคลองจินดาทั้ง 5 สวน นั้น เป็นการผลิตในหลากหลายลักษณะ
ทางการเกษตรแบบผสมผสาน วนเกษตร เกษตรยั่งยืน และการจัดการผลผลิตสู่ตลาดในท้องถิ่นที่ มีขนาดเล็ก
รวมถึงตลาดกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจสุ ขภาพ ทาให้รูปแบบ การผลิตและ การจัดการผลผลิตของชาวบ้านตาบล
คลองจินดาทั้ง 5 สวนมีความแตกต่างจากการทาเกษตร โดยทั่วไปที่เน้นการค้าเป็นด้านหลัก กล่าวคือ เน้น
ความสุขของผู้ผลิตรวมทั้งมุ่ง หวังให้ผู้บริโภคเกิดความพอใจ ในผลผลิ ตที่มีคุณภาพและปลอดภัย เหตุผล
เบื้องหลังในการผลิตและการจัดการผลิตของเกษตรกรยัง สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นเพียงนี้
ก็พอ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก แต่บู รณาการแนวคิดการ ทาเกษตรที่หลากหลายให้เข้ากั บสภาพพื้นที่ที่
แตกต่าง จึงเป็นตัวอย่างหนึ่งของการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทาการเกษตรที่เหมาะกับพื้นที่ราบ
น้าท่วมถึง และประสบความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
จุฬาภรณ์ ถาวร (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทาเกษตรกรรมยั่งยืน พบว่าสาเหตุที่
ทาให้แกนนาเกษตรกรเปลี่ยนมาทาเกษตรกรรมยั่งยืนเนื่องจาก แกนนาเกษตรกรที่ทาเกษตรกรรมยั่งยืนมี
ปัญหา อุปสรรค ดังนี้ 1) ปัญหาด้านสุขภาพ เช่น อาการ แพ้ยา อาการที่สารพิษตกค้างในร่างกายทาให้เกิด
การช็อก หรือเลือดมีสีดาเข้ม เป็นลม วิงเวียน ศีรษะ ผิวหนังมีลักษณะไหม้เกรียม เป็นต้น 2) ด้านเศรษฐกิจ
ค่าใช้จ่าย ต้นทุนการเพาะปลูกใช้ เงินจานวนมากเนื่องจากการใช้สารเคมี การเป็นหนี้จากการกู้ยืมเงินทั้งใน
ระบบและนอกระบบ 3) สภาพดิน เนื่องจากหน้าดินถูกทาลายจากการใช้สารเคมี ดินขาดแร่ธาตุที่อุดม
สมบูรณ์และระบบ นิเวศบริเวณนาถูกทาลาย
ลักษณะทางสังคม พบว่า การสนับสนุนทางสังคมต่อการทาเกษตรกรรมยั่งยืนของแกนนา
เกษตรกรมีส่วนสาคัญทั้งการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวซึ่งอยู่ใกล้ชิดและเป็นกาลังใจสาคัญในการ
ทางาน การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนบ้าน การสนับสนุนทางสังคมจากครูหรือผู้รู้ และการสนับสนุนทาง
สังคมจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนสัมพันธ์ในชุมชน การถ่ายทอดทางสังคมผ่านอาชีพ ผ่าน
ตัวแทน เช่น สถาบัน องค์กร หรือกลุ่ม และการถ่ายทอดผ่านสื่อสารมวลชนทั้งโทรทัศน์และวิทยุซึ่งเป็นการ
สนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียน แลกเปลี่ยน และเกิดประโยชน์ในการทาเกษตรกรรมยั่งยืน
ลักษณะทางจิตใจของแกนนาเกษตรกร พบว่า ลักษณะทางจิตใจมีความสาคัญที่ทาให้
แกนนาเกษตรกรสามารถแก้ปัญหา อุปสรรคในการประกอบอาชีพได้ดีมีดังนี้ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ลักษณะใฝ่
เรียนใฝ่รู้ของแกนนาเกษตรกร ได้แก่ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ ลักษณะกล้าเสี่ยง การควบคุมตนเอง โดยคิด
ไตร่ตรองถี่ถ้วนด้วยความตั้งใจให้เกิดผลสาเร็จที่ดีและมีคุณภาพในการทาเกษตรกรรมยั่งยืนของแกนนา
เกษตรกร
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เทพกร ณ สงขลา (2556) ได้ศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรที่ยั่งยืน พบว่า ในช่วงที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับความนิยม ในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเขิงเกษตรมี
กิจกรรมการสาธิต ให้ความรู้การเกษตร การจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และการแนะนาธุรกิจการเกษตร
โดยกิจกรรมส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มทรัพยากรเกษตร ต่อมาจานวนนักท่องเที่ยวลดลง
ทาให้ปรับกิจกรรมในลักษณะไม่ต้องพึ่งพาธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเกษตรมีความยั่งยืนในด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรเกษตร แต่ไม่มีความยั่งยืนในด้านการเป็นธุรกิจบริการที่มีผลกาไรและการมีนักท่องเที่ยว
อย่างสม่าเสมอ การสร้างความยั่งยืนให้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน ควรมีการจัดการทรัพยากรเกษตรที่
เน้นกิจกรรมที่ส่วนร่วมในการเกษตร การเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมชนบท และการสัมผัสธรรมชาติ
การทาเกษตรในเขตร้อนมี 2 ลักษณะ คือ พึ่งพาปัจจัยการผลิตภายนอกเพิ่มมากขึ้น และพึ่งพา
ตนเองเพิ่มมากขึ้นในลักษณะดังนี้
1. ปัจจัยการผลิตภายนอกที่เกษตรกรพึ่งมากที่สุด คือ ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืช รวมทั้ง
เมล็ดพันธุ์ลูกผสม เครื่องจักรที่ใช้พลังงานฟอลซิล และระบบชลประทานขนาดใหญ่ ระบบการเกษตรแบบนี้
ใช้เงินทุนจานวนมากและพึ่งพาตลาดสูง โดยค่าใช้จ่ายในการซื้อหาปัจจัยการผลิตได้มาจากรายได้การขาย
ผลผลิต ดังนั้น ระบบการเกษตรแบบนี้จีงอาจประสบความสาเร็จเฉพาะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศค่อนข้างสม่าเสมอ
และสามารถควบคุมได้ง่าย
2. การเกษตรที่พึ่งตนเอง เป็นระบบที่อาศัยปัจจัยการผลิตจากภายนอกจานวนไม่มากนนัก
เป็นระบบเกษตรที่สามารถพบเห็นได้ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตที่ระบบนิเวศมีความซับซ้อนและ
หลากหลายจนเกษตรไม่สามารถเสี่ยงทอลองวิธีการผลิตใหม่ได้ นอกจากนี้โครงสร้างทางนิเวศและการพานิช
ไม่เอื้ออานวยให้ใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอกได้ (อาจเกิดจากระบบการขนส่งที่ไม่ดีหรือขาดแคลนแหล่ง
เงินกู้ก็ได้) ในพื้นที่ประเภทนี้อาจมีการใช้ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี และยากาจัดศัตรูพืชบ้าง แต่ก็จากัดอยู่
เฉพาะในหมู่เกษตรกรที่ร่ารวยไม่กี่คน และในพืชพานิชไม่กี่อย่างระบบเกษตรแบบนี้ เกษตรกรไม่มโี อกาส
เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรใหม่ที่เหมาะสมต่อระบบนิเวศ หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมก็ยังไม่พัฒนาขึ้นอย่าง
จริงจัง เกษตรกรจึงต้องเร่งผลิตโดยอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ จนระบบนิเวศเสื่อมลง การขยาย
พื้นที่เกษตรก็ยิ่งทาให้มีการทาลายป่า ทาให้ดินเสื่อมโทรมและโรคแมลงระบาดมากขึ้น
สรุป การจาแนกรูปแบบการจัดการทรัพยากรเกษตรจาแนกตามลักษณะรูปแบบการผลิต ซึ่ง
เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ การเกษตรแบบยังชีพ (Subsistence Agriculture) โครงสร้าง
การผลิตในระบบเกษตรแบบยังชีพ อาจเป็นการปลูกพืชผัก ผลไม้ ไม้ดอก พืชไร่ หรือการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่
ขนาดเล็กๆ การเกษตรแบบขยายพื้นที่ (Extensive cultivation) การเกษตรแบบขยายพื้นที่ก็จะมีลักษณะ
ตรงกับ “ระบบการเกษตรแบบเดี่ยว” หรือ “specialized farming” ที่มุ่งเพื่อการค้าหรือธุรกิจเป็นสาคัญ
ลักษณะการผลิตแบบขายสดและเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเป้าหมายส่งออกต่างประเทศ
การเกษตรแบบเข้มข้น (Intensive farming) เกษตรแบบธุรกิจและเกษตรอุตสาหกรรม (Agribusiness)
การเกษตรแบบนิเวศ (Ecological agriculture)
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พัชรพรรณ ยาโน (2552) ได้ศึกษาวิถีชีวิตกับการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรแบบผสมผสาน
พบว่า
1. รูปแบบการทาเกษตรผสมผสานมีหลักการสอดคล้องกับการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยังสอดคล้องกับระบบเกษตรกรรมยั่งยืนอื่นๆ เช่น วนเกษตร เกษตรอินทรีย์
พุทธเกษตร เกษตรกรรมธรรมชาติ อีกทั้งพบว่า อาชีพเกษตรกรรมนอกจากจะทาเพือ่ เป็นการหาเลี้ยงชีพแล้ว
ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและเป็นหนทางแห่งการพัฒนาตนเองไปสู่ความสมบูรณ์ของการเป็นมนุษย์
2. หลักคิดและแนวทางในการดาเนินชีวิตของเกษตรกรแบบผสมผสานสอดคล้องกับแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชน มีการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
คือ มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง และปฏิบัติตนสอดคล้องกับเงื่อนไขความรู้และ
เงื่อนไขคุณธรรม
นอกเหนือจากการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตแล้ว ยังยึดหลักการปฏิบัติตาม
วิถีทางธรรมชาติ ทาให้ประสบความสาเร็จในการดาเนินชีวิต มีครอบครัวที่อบอุ่น มีความพึงพอใจในชีวิตและ
มีความสุขอย่างยั่งยืน
3. อุปสรรคและความสาเร็จ พบว่าปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ ปัญหาจากภัยธรรมชาติและ
จากการทาการเกษตรแบบสวนกระแสสังคมในอดีต ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จคือ ความมุ่งมั่น อดทน
ความเพียรและการเรียนรู้การทาเกษตรกรรมด้วยรูปแบบของตนเอง
4. การเชื่อมโยงทางสังคม พบว่า เกษตรกรแบบผสมผสานมีการขยายผลความสาเร็จของ
ตนเองเพื่อเชื่อมโยงกับสังคม เช่น มีการสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและรวมตัวกันเป็นกลุม่ สหกรณ์
5. การพัฒนาอาชีพ พบว่า การเข้าสู่อาชีพของเกษตรกรแบบผสมผสานได้รับอิทธิพลจาก
ครอบครัวหรืออาชีพของบิดามารดา มีความพึงพอใจในอาชีพของตนเองและมีการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง

บทที่ 3
วิธีด้าเนินงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เพื่อการพัฒนานาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของโครงการสวมหมวก
ใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการวิจัยตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 วิธีดาเนินการวิจัย
3.4 แผนผังแสดงขั้นตอนการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาและการพัฒนารูปแบบการเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้า
โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น ประกอบด้วย
ตารางที่ 1 รายชื่อเกษตรกรบ้านงอบกลาง จานวน 8 ครอบครัว เนื้อที่ จานวน 100 ไร่
พิกัดที่ตั้งแปลง
ที่
ชื่อเกษตรกร
จ้านวนไร่
X
Y
1 นายเจริญ พานิช
696427
2155283
17
2 นายอินสม อินทะรังษี
693840
2158207
14
3 นายจันทร์ ขาเหล็ก
694506
2157743
15
4 นายสนิท คาลือ
693242
2157533
10
5 นางปราณี แสนปัญญา
694565
2158241
10
6 นายคาปัน อินทะรังษี
693402
2156867
14
7 นายสุรศักดิ์ คาลือ
698736
2158333
10
8 นายสันติ แปลงคาใส
694506
2158738
10
รวมพื้นที่ทั้งสิ้น
100
กลุ่มตัวอย่างพื้นที่
- แปลงบ้านงอบกลาง ตาบลงอบ อาเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน 100 ไร่

หมายเหตุ
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กลุ่มตัวอย่างประชากร
กลุ่มเกษตรกรของโครงการสวมหมวกใส่รองเท้า ให้ภู เขาหั วโล้ น จั ง หวัด น่าน การเลื อ กกลุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 25 คน ประกอบด้วย เกษตรกรในพื้นที่โครงการ
สวมหมวกฯ บ้านงอบกลาง 20 คน และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 5 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสัมภาษณ์งานวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการทาเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้า
โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน
3.3. วิธีด้าเนินการวิจัย
การสร้างเครื่องมือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ เพื่อศึกษาและการพัฒนารูปแบบการ
เกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น และแบบสอบถาม
การมีส่วนร่วม สาหรับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์ ศึกษาบริบทของชุมชนด้านการท้าเกษตร
- ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนกลุ่มเป้าหมายและสารวจข้อมูลจากพื้นที่จริง
ศึกษาชุมชนและสารวจข้อมูลจากพื้นที่จริง แปลงที่ 1,2,3,4,5,6,7,8
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้จากข้อมูลพื้นที่จริงและสรุปผล
แลกเปลี่ยนข้อมูลรายแปลง
ศึก ษารูป แบบการทาการเกษตรกรรมของชาวบ้ านต าบลงอบ อ าเภอทุ่ ง ช้ า ง จั ง หวั ด น่ า น
ทั้ง 8 แปลง จากนั้นกาหนดประเด็นการศึกษาและคาถามวิจัยคือรูปแบบการทาการเกษตรกรรมชาวบ้าน
ตาบลงอบทั้ง 8 แปลง ที่มีลักษณะสอดคล้องกับการเกษตรแบบยั่งยืน ให้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
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ทบทวนวรรณกรรม เรื่ อง ทฤษฎี เกษตรพอเพี ย ง วนเกษตร เกษตรยั่ ง ยื น และเกษตรแบบ
ผสมผสานจากนั้นกาหนดคาถามวิจัยโดยศึกษาการทาการเกษตรกรรมของชาวบ้านตาบลงอบว่ามีความ
สอดคล้องกับหลักการและเงื่อนไขของการเกษตรแบบยั่งยืน ให้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคช่วยอนุรักษ์
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างไร จึงเป็นที่มาของปัญหาวิจัย
กลุ่ ม ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ชาวบ้ า นต าบลงอบที่ ท าการเกษตรทั้ ง 8 แปลง
อันได้แก่ 1.แปลงนายเจริญ พานิช 2.แปลงนายอินสม อินทะรังษี 3.แปลงนายจันทร์ ขาเหล็ก
4.แปลงนายสนิ ท ค าลื อ 5.แปลงนางปราณี แสนปั ญ ญา
6.แปลงนายค าปั น อิ น ทะรั ง ษี
7.แปลงนายสุรศักดิ์ คาลือ 8.แปลงนายสันติ แปลงคาใส โดยใช้วิธีการศึกษาชุมชนกลุ่มเป้าหมายและ
สนทนากับผู้นาชุมชน/ลงพื้นที่สารวจสภาพที่แท้จริง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกประชาคมและสารวจข้อมูลพร้อมทั้งค้ นคว้าเอกสารเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาปัญหาและศักยภาพของชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการท้าการเกษตร
- การทาวิจัยและร่วมกันพัฒนารูปแบบการทาเกษตรในพื้นที่เป้าหมาย
แบ่งพื้นที่ในการทาการเกษตร 10% 30% และ 60%
- การทาวิจัยและร่วมกันพัฒนารูปแบบการทาเกษตรในพื้นที่เป้าหมาย
การแบ่งชนิดพืชในการปลูก 10% 30% และ 60%
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธี การลงพื้นที่เข้าไปในแปลง 8 แปลงที่ตาบลงอบ โดยอันดับแรกใช้
วิธีการสังเกตจากสิ่งที่พบเห็นภายในบริเวณทั้ง 8 แปลง การสัมภาษณ์เจาะลึก เป็นการพูดคุยระหว่าง
ผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) โดยเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก ที่มีแนวคาถามช่วยกากับทิศ
ทางการสนทนา รวมไปถึงการสนทนาที่ไม่เป็นทางการโดยใช้ควบคู่กับการสังเกต ซึ่ง เป็นการรวบรวม
ข้อมูลแบบปฐมภูมิซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่เคยมีการรวบรวมมาก่อนของทั้ง 8 แปลง ผู้วิจัยนามาประเด็นมา
สรุปโดยวิธีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทาวิจัยและร่วมกันพัฒนารูปแบบการทาเกษตรใน
พื้นที่เป้าหมาย
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ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ร่วมพัฒนารูปแบบการท้าเกษตร
การวิเคราะห์รูปแบบพื้นที่ในการทาการเกษตร 10 % พื้นที่ชุ่มน้าเกษตรแบบผสมผสาน
การสวมรองเท้าให้ภูเขา รูปแบบการเกษตรแบบผสมผสาน
- การวิเคราะห์รูปแบบพื้นที่ในการทาการเกษตร 30 % พื้นที่เกษตรสาหรับการกสิกรรม
การใส่เสื้อให้ภูเขา รูปแบบการทาเกษตรแบบวนเกษตร
- การวิเคราะห์รูปแบบพื้นที่ในการทาการเกษตร 60 % พื้นป่าไม้
การสวมหมวกให้ภูเขา รูปแบบการทาเกษตรแบบวนเกษตร ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4
อย่าง
เมื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สถานการณ์ ศึกษาบริบทของชุมชนด้านการทาเกษตร
การพัฒนารูปแบบการทาการเกษตร และการรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ไ ด้มา
วิเคราะห์กับวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้าโครงการ
สวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น โดยแบ่งเป็นพื้นที่ 10% พื้นที่ชุ่มน้าเกษตรแบบผสมผสาน 30%
พื้นที่เกษตรสาหรับการกสิกรรม และ 60% พื้นที่ป่าไม้
ขั้นตอนที่ 4 การน้ารูปแบบไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
- การพัฒนารูปแบบการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่
- การวางแผนการผลิตการปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรปลอดภัย
- การวางแผนเรื่องการจัดการดินและธาตุอาหาร
- การวางแผนเรื่องการจัดการน้าและเขตกันชน
- การวางแผนเรื่องการจัดการโรคพืชแมลงศัตรูพืชและวัชพืช
- การวางแผนการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและอุปสรรคต่างๆ
- การทาเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์และการทาราขาวบิวเวอร์เรีย
10 % พื้นที่ชุ่มน้าเกษตรแบบผสมผสาน
30 % พื้นที่เกษตรสาหรับการกสิกรรม
60 % พื้นป่าไม้
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ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลกับแนวคิดที่ใช้ในการศึกษากับแนวคิดหลักคือ เศรษฐกิ จ
พอเพีย งและแนวคิด รอง ได้แก่ เกษตรผสมผสาน เกษตรยั่ง ยื น และวนเกษตร ผู้วิจัยน ารูปแบบการ
แบ่ ง เป็ น พื้ น ที่ 10% พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าเกษตรแบบผสมผสาน 30 % พื้ น ที่ เ กษตรส าหรั บ การกสิ ก รรม
และ 60 % พื้นป่าไม้ ” ไปใช้กับแปลงทั้ง 8 แปลง โดยกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติ การและลงพื้นที่
ปฏิบัติจริงโดยใช้แปลงตัวอย่างง 1 แปลง ของนายจันทร์ ขาเหล็ก หัวข้อเรื่องการพัฒนารูปแบบ
การเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ การวางแผนการผลิตการปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรปลอดภัย การวางแผน
เรื่องการจัดการดินและธาตุอาหาร การวางแผนเรื่องการจัดการน้าและเขตกันชน การวางแผนเรื่องการ
จัดการโรคพืชแมลงศัตรูพืชและวัชพืช การวางแผนเรื่องการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและอุปสรรค
ต่างๆที่ได้ดาเนินการมารวมทั้งแนวทางในการพัฒนากลุ่มและกิจกรรมของกลุ่มให้ยั่งยืนต่อไป ระหว่างที่
ผู้วิจัยได้นารูปแบบไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายได้มีการติดตามการวิจัยพบว่ารูปแบบเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่
ต้นน้าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้นพบปัญหาโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา และการวินิจฉัยเชื้อ
ราจัดว่าเป็นสาเหตุของโรคพืชที่สาคัญซึ่งมีมากกว่า 8,000 ชนิด ซึ่งบางชนิดสามารถทาให้พืชเกิดโรคได้
เฉพาะบางส่วน เฉพาะชนิดพืช แต่เชื้อราบางชนิดก็สามารถทาให้พืชเกิดโรคได้โดยไม่จากัดว่าเป็นส่วนใด
หรือพืชชนิดใด ทาให้พืชเกิดอาการได้มากมายหลายแบบเชื้อราสามารถเข้าทาลายพืชได้แทบทุกชนิด ทั้ง
ที่อยู่ในแปลงปลูก และผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้ว สามารถปรับตัวให้มีชีวิตอยู่ในอากาศ ดิน และน้าได้ ดังนั้น
คณะทางานโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการทาเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้าโครงการสวม
หมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้นจึงเพิ่มกระบวนในเรื่องการทาเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์และเชื้อราขาวบิว
เวอร์เรีย เมธาไรเซียม เพื่อป้องกันกาจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผลการวิจัย
ปรับปรุงข้อมูล และสรุปผลการศึกษาและเขียนเป็นรายงานการวิจัย
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3.4 แผนผังที่ 2 แสดงขั้นตอนการวิจัย (Methodological Framework)
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์
ศึกษาบริบทของชุมชนด้านการท้าเกษตร

ขั้นตอนที่ 2
พัฒนารูปแบบการท้าการเกษตร

-ศึก ษารูป แบบการทาการเกษตรกรรมของชาวบ้า น
ตาบลงอบ อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ทั้ง 8 แปลง
-จากนั้นกาหนดประเด็นการศึกษา
-กาหนดคาถามการวิจัย
-ทบทวนวรรณกรรม
-กาหนดกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา

พัฒนารูปแบบการทาการเกษตร ลงพื้นที่เข้าไปในแปลง
8 แปลงที่ตาบลงอบ ใช้วิธีการสังเกตจากสิ่งที่พบเห็น
ภายในบริเวณทั้ง 8 แปลง การสัมภาษณ์เจาะลึก เป็น
การพู ด คุ ย ระหว่ า งผู้ วิ จั ย กั บ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก (Key
Informant) โดยเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก ที่มีแนว
คาถามช่วยกากับทิศ ทางการสนทนา รวมไปถึง การ
สนทนาที่ไม่เป็นทางการโดยใช้ควบคู่กับการสังเกต ซึ่ง
เป็นการรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่
เคยมีการรวบรวมมาก่อนของทั้ง 8 แปลง สรุปโดย
วิธีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับ การทาวิจั ย
และร่ ว มกั น พั ฒ นารู ป แบบการท าเกษตรในพื้ น ที่
เป้าหมาย

ขั้นตอนที่ 4
การน้ารูปแบบไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ 3
วิเคราะห์ร่วมพัฒนารูปแบบการท้าเกษตร

นารูปแบบไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูล กับ
แนวคิดที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็นพื้นที่ 10% พื้นที่ชุ่ม
น้าเกษตรแบบผสมผสาน 30% พื้นที่เกษตรสาหรับ
การกสิกรรม และ 60% พื้นที่ป่าไม้ ไปใช้กับแปลงทั้ง 8
แปลง โดยกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการและลงพื้นที่
ปฏิ บั ติจ ริ ง โดยใช้ แปลงตั ว อย่ า งง 1 แปลง ของนาย
จันทร์ ขาเหล็ก ตามหัวข้อ ให้ถูกต้องและเหมาะสม
ต่อไป

วิเคราะห์ร่วมพัฒนารูปแบบการทาเกษตรรวบรวมข้อมูล
ที่ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ศึ ก ษาบริ บ ทของ
ชุมชนด้านการท าเกษตร การพัฒนารูปแบบการท า
การเกษตร และการรวบรวมข้อมูล แบบทุติยภูมิ นา
ข้อมูล ที่ได้มาวิเคราะห์กับ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและ
พัฒนารูปแบบการเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้า
โครงการสวมหมวกใส่ ร องเท้ า ให้ ภู เ ขาหั ว โล้ น โดย
แบ่ง เป็นพื้นที่ 10% พื้นที่ชุ่มน้าเกษตรแบบผสมผสาน
30% พื้นที่เกษตรสาหรับการกสิกรรม และ 60% พื้นที่
ป่าไม้

ขั้นตอนที่ 5
ติดตามและประเมินผลการวิจัย
ติ ด ตามและประเมิ น ผลการวิ จั ย ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล
และสรุปผลการศึกษาและเขียนเป็นรายงานการวิจัย
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แสดงการใช้พื้นที่การท้าเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้้า
โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น

บทที่ 4
ผลการวิจัย
4.1 การท้าการเกษตรกรรมของชาวบ้านต้าบลงอบ อ้าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน กับการปลูกข้าวโพด
ศึก ษารูป แบบการทาการเกษตรกรรมของชาวบ้ านต าบลงอบ อ าเภอทุ่ ง ช้ า ง จั ง หวั ด น่ า น
ทั้ง 8 แปลง จากนั้นกาหนดประเด็นการศึกษาและคาถามวิจัยคือรูปแบบการทาการเกษตรกรรมชาวบ้าน
ตาบลงอบทั้ง 8 แปลง ที่มีลักษณะสอดคล้องกับการเกษตรแบบยั่งยืน ให้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
การเกษตรของพื้นที่ตาบลงอบ อาเภอทุ่งช้าง จัง หวัดน่าน เป็นการเกษตรที่ทามาหาเลี้ยงชีพ
และครอบครัวด้วยการปลูกข้าวโพด ซึ่งเดิมทีเกษตรกรในพื้นที่นิยมทาไร่เลื่อนลอย โดยจะหมุนเวียนสลับ
สับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกไปตามฤดูกาล กระทั่งการมาถึงของกลุ่มนายทุนที่มาพร้อมข้อเสนอ เชิญชวนให้
เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดเพื่อแลกกับผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้มาง่ายและรวดเร็วแน่นอนว่าความง่าย
สาหรับการดาเนินธุรกิจนี้อยู่ที่ กลุ่มนายทุนไม่ต้องลงแรงหว่านล้อมมากมายนักเพียงสร้างกรณีตัวอย่างให้
เห็นขึ้นมาเป็นรูปธรรม ความแพร่หลายของไร่ข้าวโพดที่สามารถสร้ างรายได้ได้เร็วกว่าการปลูกพืชอื่นๆ
จะกระจายตัวอย่างรวดเร็ว เมื่อเหล่าเกษตรกรยังขาดความเข้าใจต่อปัญหาที่ตามมาอย่างแท้จริง และหลง
เข้าไปอยู่ในวังวนของระบบทุนนิยมเสรีอย่างง่ายดาย แม้จะมีบางมุมที่มองว่าปัญหาการปลูกไร่ข้าวโพดที่
แพร่หลายนั้น ไม่ได้เกิดจากการเข้ามาของกลุ่มนายทุนสินค้าเกษตร แต่เป็นเพราะชาวบ้านเรียนรู้การปลูก
ข้าวโพดเอง โดยที่ไม่มีใครส่งเสริมหรือสนับสนุน อีกทั้งธนาคารภาครัฐยังมีนโยบายอนุมัติวงเงินกู้เพื่อการ
เพาะปลูกข้าวโพด ระบบการสนับสนุนทั้ง หมดในจังหวัดน่านที่ทาให้ชาวบ้านแผ้วถางป่าเพื่อเพาะปลูก
ข้าวโพดแบบทวีคูณ จากที่เคยเพียงพอเพียงแค่ปัจจัยสี่ที่จะสามารถดารงชีพอยู่ได้อย่างสมถะและ
พอเพียง ถูกคลื่นแห่งความต้องการที่จะเท่าเทียมในสัง คมกลืนกินจนยากที่จะต้านได้ กระทั่ง อุปทาน
มากกว่าอุปสงค์ผลกระทบที่ตามมาเสมือนโดมิโนล้ม ราคาพืชผลตกต่า เงินทุนไม่พอหมุนเวียน ปั ญหา
หนี้สิน แม้ว่าทุกวันนี้เกษตรกรหลายคนจะพอเข้าใจถึงกับดักของระบบที่วางเอาไว้อย่างแนบเนียน แต่ดูจะ
เป็นเรื่องยากที่จะหลุดพ้นจากกับดักทุนนิยมดังกล่าว กระนั้นปัญหาของการขยายตัวของการทาไร่ข้าวโพด
อีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อป่าไม้โดยรวมถึง ความต้องการที่จะขยายพื้นที่เพาะปลูก ซึ่ง พื้นที่ของ
จังหวัดน่านแบ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ 85 เปอร์เซ็นต์ ที่ดินทากินหรือที่อยู่อาศัย 15 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของพื้นที่
ป่านั้น เป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์เพียง 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแน่นอนว่าในจานวนนี้ไม่ใช่ประชาชนทั้งหมดที่ถือ
ครอง ส่งผลให้ เกษตรกรชาวไร่บางส่วนต้องเข้า ไปบุกรุกพื้นที่ป่าและทาการเกษตรอย่างผิดกฎหมาย
นโยบายของภาครัฐเกือบทุกรัฐบาลต่อการปกป้องรักษาป่าคือ ป้องกันการบุกรุกแผ้วถางทาลายป่าไม้ ซึ่ง
นั่นเป็นการรักษาผลประโยชน์ของชาติเพียงด้านเดียว แต่จะดีกว่าหากภาครัฐเข้าใจถึง ธรรมชาติของ
ประชาชนในพื้นที่ที่เคยอาศัยอยู่ร่วมกับป่ามาช้านาน ต่อมาเมื่อกฎหมายเปลี่ยนทาให้เกษตรกรกลายเป็นผู้
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บุกรุกทาไร่อย่างผิดกฎหมาย 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
ลัก ษณะของพื้ น ที่ดั ง กล่ า ว เป็ นพื้ น ที่เ ชิ ง เขาเมื่ อ เที ย บกับ ส่ วนบนแล้ ว ผืน ดิ นจะเก็บ กั กน้ าได้
มากกว่า กระแสน้าที่ไหลบ่าจากบนดอยลงมาจะรวมกันเป็นสายน้า เล็กบ้างใหญ่บ้างทาให้เกิดลาน้า ลา
ห้วย หรือ แม่น้ า ไหลเป็นสายไปสู่พื้ นที่ร าบต่อ เนื่ องไปจนถึ ง ภาคกลาง พื้นที่ ส่ ว นนี้ เปรียบได้ กับ ส่ว น
“ปลายน้า” ควรจะอุดมสมบูรณ์กว่าส่วนอื่นและเป็นพื้นที่เหมาะกับการประมง หากระบบนิเวศน์และ
สิ่งแวดล้อมถูกปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ แต่ในความเป็นจริงแล้วจากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่พื้นที่ส่วน
นี้ยังมีความลาดชันและเป็นลอนคลื่น อีกทั้งยังถูกใช้งานจากคนในชุมชนทั้งเพื่อการเกษตร เป็นแหล่งที่อยู่
อาศัย และการประมงน้าจืด ได้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่น การปรับพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่การเกษตร
ทาให้จานวนไม้ยืนต้นมีไม่มากอย่างที่ควรจะเป็น ปัญหาน้าป่าหลากในฤดูฝนและน้าแห้งขอดในฤดูแล้ง
การใช้สารเคมีต่อเนื่องสะสมทาให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้า ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงการประมงน้าจืด การ
แก้ไขปัญหาในพื้นที่ส่วนนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างฝายชะลอน้าเพื่อลดกาลังของกระแสน้าหลากในฤดูฝน
สร้างแหล่งกักเก็บน้าขนาดเล็กและปลูกพืชชุ่มน้าเพื่อรักษาดินให้อุ้มน้าเป็นการแก้ปัญหาน้าแล้ งในฤดูร้อน
อย่างยั่งยืน สนับสนุนส่งเสริมและให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์เพื่อลดการใช้
สารเคมี เมื่อแหล่งน้าสะอาดขึ้นและตะกอนดินที่ถูกกระแสน้าพัดลงมาทับถมลดน้อยลง ปริมาณน้าใน
แหล่งน้ารวมถึงปลาน้าจืดสายพันธุ์ต่างๆจะเพิ่มมากขึ้นเป็นผลพวงต่อเนื่อง ท้ายที่สุดก็จะส่ง ผลให้การ
ประมงในพื้นที่ส่วนนี้เป็นผลดียิ่งขึ้น การทางานในพื้นที่ส่วนนี้จึง เปรียบได้กับการสวมรองเท้าให้ภูเขา
นั่นเอง
การสวมรองเท้าให้ภูเขา คือ รูปแบบการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งมีการปลูกกล้วยและ
มะละกอในลักษณะพึ่งพิงกัน คือพืชทั้งสองชนิดต่างได้รับประโยชน์ คือกล้วยกับมะละกอจะเกื้อกูลกันทา
ให้มะละกอเป็นโรคน้อยลงหรือแทบจะไม่เป็นโรคเลยและทาให้ผลผลิตดีขึ้นทั้งกล้วยกับมะละกอลดปัญหา
เรื่องแมลงเข้ามาทาลายพื้นดิน และเก็บความชื้นได้นานขึ้น แถมวัชพืชก็น้อยลง นอกจากนี้ยังมีการปลูก
พืชสวนครัว เช่น พริก มะเขือ กระเพรา โหระพา
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พื้นที่ 30% พื้นที่เกษตรส้าหรับการกสิกรรม
ลักษณะของพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ที่กาหนดให้คงไว้เป็นส่วนพื้นที่ทากินของเกษตรกร ตาม
ศาสตร์พระราชาถือเป็นพื้นที่ส่วน “กลางน้า” ที่ควรกันไว้สาหรับการกสิกรรม เกษตรกรส่วนใหญ่ทาไร่
ข้าวโพดและยังขาดความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์และการบริหารจัดการน้า เนื่องจากพื้นที่ส่วนนี้
มีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดชัน น้าฝนที่ตกตามฤดูกาลจะไหลลงสู่แหล่งน้าหมด ดังนั้น เมื่อถึงหน้าแล้งปัญหา
การขาดแคลนน้าจึงพบได้บ่อย การช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการให้ความรู้เ รื่องการเพาะปลูกพืชไร่ที่
ถูกต้องและการบริหารจัดการน้าจึงถือเป็นภาระงานที่สาคัญในลาดับต่อไป
การใส่เสื้อให้ภูเขา คือ รูปแบบการทาเกษตรแบบวนเกษตร คือมีการปลูกพืชลดหลั่นความสูงทั้ง
ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชผักสวนครัว เป็นการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่มีการปลูกพืชหรือดูแลต้นไม้
ควบคู่กับพืชเกษตรบนพื้นที่เดียวกันตลอดจนมีการปลูกสลับกันคนละเวลาด้วย สาหรับชนิดของพืชที่
ปลูกได้แก่
1.จาพวกไม้ยืนต้น ได้แก่ ไผ่ มะนาว ส้ม เงาะ มะแฮะ ชะอม
2.จาพวกไม้ล้มลุก ได้แก่ พริก มะเขือ กระเพรา โหระพา บวบ แตงกวา กล้วย
ลักษณะการปลูกพืชดังกล่าวมีทั้งการปลูกแบบวนเกษตร ที่เน้นการปลูกไม้ยืนต้นที่มีความสูงเป็น
หลั กและมีพื ชสวนครั วที่ ต้อ งการแสงแดดน้อ ยลดหลั่ นความสู ง ลงมาและรูป แบบการทาเกษตรแบบ
ผสมผสานที่มีการพึงพิงกันของต้นมะนาวและต้นกล้วย ซึ่งต้นกล้วยจะมีใบในการบังแสงให้ต้นมะนาว ทา
ให้เกิดการพึ่งพิงกันในวิธีการปรับปรุงบารุงดิน จะใช้วิธีแบบเกษตรอินทรีย์ที่เน้นการบารุงดินเป็นหลัก คือ
ไม่ใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีในการฉีดพืชหรือบารุงดินแต่จะปล่อยให้ใบไม้ร่วงหล่นลงมากลายเป็นอินทรียวัตถุ
ของดิน เพื่อนาดินที่สะสมอินทรียวัตถุและความชุ่มชื้นด้านล่างขึ้นมาใช้ป ระโยชน์เป็นการเกษตรยั่งยืนอีก
ด้วย กล่าวคือสามารถทาให้เกิดการเกษตรที่เกิดผลผลิตอย่างต่อเนื่องโดยวิธีที่ไม่พึ่งการใช้สารเคมี
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พื้นที่ 60% พื้นที่ป่าไม้
ลักษณะของพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ส่วนยอดดอยถือเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งแก้ไ ขด่วนที่สุด พื้น ที่สี
เขียวจะต้องเร่งสร้างเสริมให้เกิดขึ้นตามแผนการทางาน โดยอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจาก
องค์กรเครือข่ายและเกษตรกรในพื้นที่ จากภาระงานที่ต้องปลูกป่าไม้ยืนต้นเพื่อเปลี่ยนพื้นที่จากการปลูก
พืชไร่ให้เป็นพื้นที่ป่าตามหลักการศาสตร์พระราชา “ต้นน้า คือ ป่าไม้” การทางานในพื้นที่ส่วนนี้จึงเปรียบ
ได้กับการสวมหมวกสีเขียวให้ภูเขาหัวโล้นนั่นเอง อย่างไรก็ตาม การชักชวนให้เกษตรกรเปลี่ยนจากการ
ปลูกพืชไร่มาปลูกไม้ยืนต้นเพื่อสร้างป่าอาจไม่สามารถทาได้ง่ายตามหลักการที่ควรจะเป็น เนื่องจากการทา
ไร่ข้าวโพดเป็นอาชีพสร้างรายได้ของครอบครัวเกษตรกร ทางออกในเรื่องนี้จึงควรเป็นวิธีที่ประนีประนอม
โดยคานึงถึงวิถีชีวิตและข้อมูลทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน การให้ความรู้ถึงประโยชน์ของป่าไม้ที่ให้ผล
โดยตรงต่อครอบครัวเกษตรกร และการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาในด้านรายได้เพื่อการยังชีพของครอบครัว
จึงน่าจะเป็นกระบวนการที่สามารถนามาปฏิบัติจริงเพื่อให้การทางานในพื้นที่ส่วนนี้บรรลุจุดมุ่งหมายได้
การสวมหมวกให้ ภู เ ขา คื อ รู ป แบบการท าเกษตรแบบวนเกษตร การปลู ก ป่ า 3 อย่ า ง ได้
ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ
1. ป่าไม้ใช้สอย คือ ไม้โตเร็ว สาหรับใช้ในครัวเรือน เช่น ต้นไผ่
2. ป่าไม้กินได้ คือ ไม้ผล เช่น มะนาว และผักกินใบต่างๆ
3. ป่าไม้เศรษฐกิจ คือ ไม้ที่ปลูกไว้ขาย หรือไม้เศรษฐกิจ เช่น ต้นยางพารา
ลักษณะการปลูกพืชดังกล่าวเป็นการปลูกแบบวนเกษตร ที่เน้นการปลูกไม้ยืนต้น การปลูกไม้ 3
อย่าง ให้ประโยชน์ 4 ประการ ตามแนวพระราชดารินั้น การปลูกไม้ 3 อย่าง คือ ไม้ผล ไม้โตเร็ว และไม้
เศรษฐกิจ จะทาให้เกิดป่าไม้แบบผสมผสานและสร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่ง ยืน สามารถ
ตอบสนองความต้องการของรัฐและวิถีประชาในชุมชนอันเป็นทฤษฎีการปลูกต้นไม้ลงในใจคน
การปลู ก พื ช แบบหลากหลายและการท ากิ จ เกษตรทางเกษตรที่ เ กื้ อ กู ล กั น ระหว่ า งหลายๆ
กิจกรรมกาลังกลายเป็นทางเลือกในการทาเกษตรแบบใหม่ให้กับสังคมไทยในตอนนี้ ที่บางครั้งสังคมไทยที่
อยู่ ในระบบเศรษฐกิจที่เป็นทุนนิยมที่เน้นการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ได้หันมาทาเกษตรที่
แตกต่างไป จากกระแสหลักอย่างเช่น การทาเกษตรแบบผสมผสาน การทาเกษตรที่เน้นความยั่งยืน เป็น
ต้น โดยนอกจาก จะมุ่งแสวงหาผลกาไรยังมุ่งแสวงหาความสุขที่ได้จากการทางาน และการคานึงถึง
ความสุขที่ผู้บริโภคได้รับ เนื่องจากผลผลิตปลอดอันตรายจากสารพิษ ปัจจุบันเกษตรกรต่างหันมาให้ความ
สนใจกับการทาเกษตรแนวนี้ มากขึ้น มีสวนเกษตรสวนตัวอย่างของการทาเกษตรแบบผสมผสานที่เน้น
ความยั่งยืนและการทาเกษตรที่ใช้ หลักเศรษฐกิจพอเพียง

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ
วิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน ได้ดาเนินการวิจัย ชุมชน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการทา
การเกษตรกรรมที่เ หมาะสมกับ พื้น ที่ ต้น น้า โครงการสวมหมวกใส่ รองเท้ าให้ ภูเ ขาหั วโล้ นในพื้น ที่ท า
การเกษตรของชาวบ้านตาบลงอบ อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการทาการเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้าและ
เพื่อศึกษาหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการทาเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ ต้นน้า โครงการสวม
หมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น ในพื้นที่ทาการเกษตร โดยการสัมภาษณ์ระดับลึก (In-dept Interview)
เป็นวิธีพูดคุยซักถามแบบตัวต่อตัวระหว่างการเกษตรของชาวบ้านตาบลงอบ อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ตามแนวคาถาม (Guideline) ที่ได้กาหนดขึ้นอย่างครอบคลุมรอบด้านต่อประเด็นปัญหาวิจัย ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับ การทาการเกษตรกรรมชาวบ้านตาบลงอบ จานวน 8 ครอบครัว เนื้อที่ จานวน 100 ไร่
สาหรับใช้เป็นแนวสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลุ่มลึก ละเอียด ถี่ถ้วนและสามารถสะท้อนข้อมูลความจริงที่
หลากหลาย เพียงพอต่อการนามาวิเคราะห์เพื่อตอบต่อประเด็นปัญหาการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลแล้ว
ได้พบว่าปรากฏการณ์แบบแผนต่างๆ ของมโนทัศน์ ความคิดนั้นเกิดขึ้นซ้าๆ กัน และไม่มีข้อใหม่เกิดขึ้นอีก
การสัมภาษณ์ระดับลึกแบบรายบุคคล
กลุ่ ม ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ชาวบ้ า นต าบลงอบที่ ท าการเกษตร จ านวน 8
ครอบครัว เนื้อที่ 100 ไร่ จานวน 8 แปลง ซึ่งเจ้าของแปลง ได้แก่ 1. นายเจริญ พานิช 2. นายอินสม
อินทะรังษี 3. นายจันทร์ ขาเหล็ก 4. นายสนิท คาลือ 5. นางปราณี แสนปัญ ญา 6. นายคาปัน
อินทะรังษี 7. นายสุรศักดิ์ คาลือ 8. นายสันติ แปลงคาใส โดยใช้วิธีการศึกษาชุมชนกลุ่มเป้าหมายและ
สนทนากับผู้นาชุมชน/ลงพื้นที่สารวจสภาพที่แท้จริง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกประชาคมและสารวจข้อมูลพร้ อมทั้งค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาปัญหาและศักยภาพของชุมชน
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สรุปผลการวิจัย
1. รูปแบบการท้าการเกษตรกรรมชาวบ้านต้าบลงอบ เดิมเป็นการทาเกษตรที่ทามาหา
เลี้ยงชีพและครอบครัวด้วยการปลูกข้าวโพด นิยมทาไร่เลื่อนลอย โดยจะหมุนเวียนสลับสั บเปลี่ยนพื้นที่
เพาะปลูกไปตามฤดูกาล ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงการทาการเกษตร เนื่องจากธนาคารภาครัฐยัง มี
นโยบายอนุมัติวงเงินกู้เพื่อการเพาะปลูกข้าวโพด ระบบการสนับสนุนทั้งหมดในจังหวัดน่าน ทาให้ชาวบ้าน
แผ้วถางป่าเพื่อเพาะปลูกข้าวโพดแบบทวีคูณ จากที่เคยเพียงพอเพียงแค่ ปัจจัยสี่ที่จะสามารถดารงชีพอยู่
ได้อย่างสมถะและพอเพียง
กระนั้น ปัญหาของการขยายตัวของการทาไร่ข้าวโพด ส่งผลกระทบต่อป่าไม้โดยรวมถึง
ความต้องการที่จะขยายพื้นที่เพาะปลูก ส่งผลให้เกษตรกรชาวไร่บางส่วนต้องเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าและทา
การเกษตรอย่างผิดกฎหมาย
2. แนวทางการพัฒนารูปแบบการท้าเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้้า โครงการ
สวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้นวนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรยั่งยืนและเกษตรอินทรีย์ สู่รูปแบบ
รูปแบบการทาเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น คือ
2.1 พื้นที่ 10% พื้นที่ชุ่มน้าเกษตรแบบผสมผสาน คือ การสวมรองเท้าให้ภูเขา เป็น
รูปแบบการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งมีการปลูกกล้วยและมะละกอ ในลักษณะพึ่งพิงกัน โดยพืชทั้งสอง
ชนิดต่างได้รับประโยชน์ เกื้อกูลกัน ทาให้มะละกอเป็นโรคน้อยลงหรือแทบจะไม่เป็นโรคเลย และทาให้ผล
ผลิตดีขึ้นทั้งกล้วยกับมะละกอ ลดปัญหาเรื่องแมลงเข้ามาทาลายพื้นดินและเก็บความชื้นได้นานขึ้น อีกทั้ง
วัชพืชก็น้อยลง นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชสวนครัว เช่น พริก มะเขือ กระเพรา โหระพา
2.2 พื้นที่ 30% พื้นที่เกษตรสาหรับการกสิกรรม คือ การใส่เสื้อให้ภูเขา เป็นรูปแบบ
การท าเกษตรแบบวนเกษตร ที่ มีการปลูก พืชลดหลั่น ความสูง ทั้ ง ไม้ผ ล ไม้ ยืนต้ น พืช สมุน ไพร พืชผั ก
สวนครัว เป็นการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่มีการปลูกพืชหรือดูแลต้นไม้ควบคู่กับพืชเกษตรบนพื้นที่เดียวกัน
ตลอดจนมีการปลูกสลับกันคนละเวลาด้วย สาหรับชนิดของพืชที่ปลูก จาพวกไม้ยืนต้น ได้แก่ ไผ่ มะนาว
ส้ม เงาะ มะแฮะ ชะอม , จาพวกไม้ล้มลุก เช่น พริก มะเขือ กระเพรา โหระพา บวบ แตงกวา กล้วย
2.3 พื้นที่ 60% พื้นที่ป่าไม้ คือ การสวมหมวกให้ภูเขา เป็นรูปแบบการทาเกษตรแบบ
วนเกษตร การปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง คือ การปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่
1) ป่าไม้ใช้สอย คือ ไม้โตเร็ว สาหรับใช้ในครัวเรือน เช่น ต้นไผ่
2) ป่าไม้กินได้ คือ ไม้ผล เช่น มะนาว และผักกินใบต่างๆ
3) ป่าไม้เศรษฐกิจ คือ ไม้ที่ปลูกไว้ขาย หรือไม้เศรษฐกิจ เช่น ต้นยางพารา
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ลักษณะการปลูกพืชดังกล่าวเป็นการปลูกแบบวนเกษตร ที่เน้นการปลูก ไม้ยืนต้น การ
ปลูกไม้ 3 อย่าง ให้ประโยชน์ 4 ประการ ตามแนวพระราชดารินั้น การปลูกไม้ 3 อย่าง คือ ไม้ผล ไม้โต
เร็ว และไม้เศรษฐกิจ จะทาให้เกิดป่าไม้แบบผสมผสานและสร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่ง ยืน
สามารถตอบสนองความต้องการของรัฐและวิถีประชาในชุมชนอันเป็นทฤษฎีการปลูกต้นไม้ลงในใจคน
อภิปรายผล
ผลจากการพัฒนารูปแบบการทาการเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้า โครงการสวม
หมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้นในพื้นที่ทาการเกษตรของชาวบ้านตาบลงอบ อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ผู้วิจัยดาเนินการศึกษาข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญ หาและสารวจความต้องการของก ารพัฒนา
รู ป แบบการท าการเกษตรกรรมที่ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ ต้ น น้ าในจั ง หวั ด น่ า น นั้ น พบว่ า กระบวนการ
ปรับเปลี่ยนสู่การทาเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้ามีกระบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจและเป็นทางเลือก
หนึ่งของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของไทยที่น่าจะนาไปพัฒนาให้เกิดการยอมรับอย่ างแพร่หลายได้
ด้วยการนาองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ในการทาเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้า ที่เริ่มจาก
การรู้ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่ใช้สารเคมี เพื่อทีเ่ น้นการค้าขายมาเป็นการทาการเกษตรที่เหมาะสม
กับพื้นที่ ต้นน้า ฟื้นฟู ดูแล บารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในชุมชน ตลอดจนลักษณะทาง
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกิดจากการถ่ายทอดทางสังคมผ่านการทางานที่เห็นจากบรรพบุรุษ ปู่ย่า ตา
ยาย พ่อแม่ ครู ผู้รู้ กลุ่มองค์กร หน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน อย่างโครงการสวมหมวกใส่
รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้นที่เข้ามามีบทบาทเป็นตัวกลาง ในการถ่ายทอด เชื่อมโยงความรู้ เทคนิค วิธีการใน
การทาการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ ต้นน้าให้กับเกษตรกรในชุมชน หรือการส่ง ผ่านความรู้ ทักษะ
เทคนิคในการทาเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้า ผ่านสื่อชนิดต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร จุลสาร
หนังสือ ตารา สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ เป็นต้น
นอกจากนี้ ลักษณะทางจิตใจของแกนนาเกษตรกรที่มีความ มานะ วิริยะ อุตสาหะ ใฝ่เรียน
ใฝ่รู้ด้วยการมีความคิดแบบวิทยาศาสตร์ เป็นคนที่กล้าเสี่ยง และสามารถในการควบคุมตนเองได้
บุคลิกลักษณะเหล่านี้ช่วยผลักดันให้แกนนาเกษตรกรค้นพบและเลือกการทาเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่
ต้นน้า เป็นทางออกในการแก้ปัญหาการทาเกษตรกรรมของพวกตน
นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่าการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยน การยอมรับในสิ่งใหม่ที่
เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องของเจตคติที่มีต่อสิ่งต่างๆ ฉะนั้นหากเป็นไปได้ทางกลุ่มแกนนาเกษตรกรที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ต้นน้าน่าที่จะเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการทาเกษตรโดยการศึกษา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ในพื้นที่ชุมชนที่ประสบความสาเร็จในการทาเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้า
อย่างต่อเนื่อง หรือในลักษณะของการแลกเปลี่ยนพื้นที่ศึกษาดูงานในแต่ละพื้ นที่ให้ขยายในวงกว้างเพื่อ
เน้นให้เกิดความตระหนัก รับรู้ เข้าใจ เห็นคุณค่าคุณประโยชน์ และยอมรับสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาเป็นองค์รวมทั้งหมด กล่าวคือ ไม่ศึกษาเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนั้น จึงต้องใช้
เวลาในการศึกษามากขึ้น และเป็น โครงการต่ อเนื่ องเพื่ อให้เ ห็นถึ ง กระบวนการของรูป แบบการท า
การเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้า
2. ควรมีการนากระบวนการเรียนรู้ของแกนนาเกษตรกรที่ประสบความสาเร็จในการทาเกษตรที่เหมาะสม
กับพื้นที่ต้นน้าแต่ละคนมาสรุปบทเรียน ถอดความรู้และนามาสื่อต่อสาธารณชนอย่าง

ภาคผนวก
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แบบสัมภาษณ์ประกอบการวิจัย
เรื่อง แบบสัมภาษณ์การพัฒนารูปแบบการทาเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้าโครงการสวมหมวก
ใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน
ค้าชี้แจง
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนารูปแบบการท้าเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้น
น้้าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน ดังนั้นจึงขอความกรุณาจากท่านในให้ข้อมูล
แบบสัมภาษณ์ตามสภาพความเป็นจริง
1. แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 การทาการเกษตรกรรมของชาวบ้านตาบลงอบ อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ส่วนที่ 2 การทาเกษตรกรรมโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น
ส่วนที่ 3 รูปแบบการทาเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้
ภูเขาหัวโล้น ในพื้นที่ทาการเกษตรของชาวบ้านตาบลงอบ อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละข้อนั้น จะนาไปวิเคราะห์ผลเพื่อการสรุปผลและเสนอแนะในภาพรวม
กรุ ณ าตอบแบบสอบถามตามความเป็ น จริ ง โดยผลการศึ ก ษาไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ท่ า นแต่ ป ระการใด
แต่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในอนาคต ขอขอบคุณในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
คณะนักวิจัยวิทยาลัยชุมชนน่าน
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แบบสัมภาษณ์งานวิจัย
เรื่อง
การพัฒนารูปแบบการท้าเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้้า
โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน
ค้าชี้แจง

แบบสั มภาษณ์นี้ใช้สัมภาษณ์ราษฎรกลุ่มตัวอย่างผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวในบ้านงอบ
ตาบลงอบ อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เพื่อศึกษารูปแบบการท้าการเกษตรที่เหมาะสม
กับพื้นที่ และเพื่อศึกษาหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการท้าเกษตรกรรมที่เหมาะสม
กับพื้นที่ต้นน้้าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหั วโล้น ในพื้นที่ท้าการเกษตรของ
ชาวบ้านต้าบลงอบ อ้าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ส่วนที่ 1 การท้าการเกษตรกรรมของชาวบ้านต้าบลงอบ อ้าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
1.1 การปลูกข้าวโพดกับเกษตรกรตาบลงอบ อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่านปลูกข้าวโพด
......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 อะไรเป็นสาเหตุที่ทาให้สภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
1.3 หน่วยงานไหนเป็นผู้แนะนาและให้ความช่วยเหลือเรื่องการฟื้นฟูป่าไม้
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................
1.4 ท าอย่ า งไรจึ ง จะสามารถให้ เ กษตรกรต าบลงอบ อ าเภอทุ่ ง ช้ า ง จั ง หวั ด น่ า น มี ชี วิ ต อยู่ กั บ ป่ า ได้
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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ส่วนที่ 2 การท้าเกษตรกรรมโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น
2.1 ความรู้เรื่องวนเกษตร เกษตรยั่งยืน เกษตรผสมผสาน เศรษฐกิจพอเพียง
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 ความรู้เรื่องโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 ลักษณะของพื้นที่การเกษตรโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4 ลักษณะของพื้นที่การเกษตรโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น
พื้นที่ 10% พื้นที่ปลายน้า
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2.5 การเกษตรปัจจุบันในพื้นที่ 10% พื้นที่ปลายน้า
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2.6 ลักษณะของพื้นที่การเกษตรโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น
พื้นที่ 30% พื้นที่กลางน้า
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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2.7 การเกษตรปัจจุบันในพื้นที่ 30% พื้นที่กลางน้า
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2.8 ลักษณะของพื้นที่การเกษตรโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น
พื้นที่ 60% พื้นที่ต้นน้า
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2.9 การเกษตรปัจจุบันในพื้นที่ 60% พื้นที่ต้นน้า
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2.10 การเกษตรโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้นในอนาคตที่คาดหวัง
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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ส่วนที่ 3 รูปแบบการท้าเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้้าโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขา
หัวโล้น ในพื้นที่ท้าการเกษตรของชาวบ้านต้าบลงอบ อ้าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
3.1 รูปแบบการทาเกษตรเป็นแบบ คน ชุมชน ป่าไม้ สามารถอยู่ด้วยกันได้
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 รู ป แบบการบู ร ณาการท าเกษตรกรรมที่ ห ลากหลายให้ เ ข้ า กั บ สภาพพื้ น ที่ ที่ แ ตกต่ า ง
และสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3 รู ป แบบการท าเกษตรกรรมในหลากหลายลั ก ษณะทั้ ง การเกษตรแบบผสมผสาน วนเกษตร
เกษตรยั่งยืน
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3.4 รูปแบบการทาเกษตรกรรมสู่การจัดการผลผลิตสู่ตลาดในท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก รวมถึงตลาดสุขภาพ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3.5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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รูปภาพประกอบกิจกรรม
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รูปภาพประกอบกิจกรรม (ต่อ)
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