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แนวทางการมีสวนรวมและการขยายผลเกษตรยั่งยืน 
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บทคัดยอ 
แนวทางการมีสวนรวมในการวิจัยและพัฒนาทางเกษตร มักจะถูกมองเปนเครื่องมือหรือวิธีการที่ใชเพื่อ

ปรับปรุงการพัฒนา และสงเสริมทางเลือกทางเทคโนโลยีแกเกษตรกร ทําใหละเลยถึงแนวคิดหลักของการมีสวนรวม 
ที่ใหความสําคัญกับกระบวนการพัฒนาของชุมชนโดยชุมชนและเพื่อชุมชน การมีสวนรวมเปนแนวทางที่สรางความ
เช่ือมั่นใหกับชุมชนถึงความสามารถของการพึ่งตนเอง โดยอาศัยฐานการจัดองคความรูที่จะขับเคลื่อนพลังทางสังคม
ในการพัฒนา  ดังนั้นในการนํา “การมีสวนรวม” สูกระบวนการวิจัยและพัฒนาจึงจําเปนตองปรับวิธีคิด เขาใจ
ความสัมพันธ พฤติกรรมมนุษยและกลไกทางสังคมของกลุมและชุมชนที่ขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง แรง
บันดาลใจหรือสิ่งจูงใจที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมทั้งระดับปจเจกและกลุมในการทํากิจกรรมรวมกัน 

การมีสวนรวมของเกษตรกร ที่มีการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมรวมกันมักจะสรางนวัตกรรมทางสังคม ที่
สนับสนุนตอการแลกเปลี่ยนองคความรู และเปนประโยชนตอการออกแบบระบบการผลิต การทดลอง ประเมินผล 
และการขยายผล บทความนี้เสนอ 4 กรณีศึกษาที่ใชแนวทางการมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม
ทางเกษตรของเกษตรกร ไดแก (1) การใชแนวทางโรงเรียนเกษตรกรเพื่อพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษใน
เขตเกษตรชานเมือง บานปงนอย อ. สารภี จ. เชียงใหม   เปนกระบวนการทํางานรวมกันที่ใชประโยชนของความ
หลากหลายทางชีวภาพและหลักสมดุลเชิงนิเวศน เพื่อควบคุมการระบาดของศัตรูพืชผัก การรวมกําหนดหัวขอและ
ประเด็นที่จะเรียนรูและปฏิบัติรวมกัน พรอมทั้งทักษะของการอํานวยการที่ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนจากการ
ปฏิบัติจริงระหวางเกษตรกร จนสามารถสรางเกษตรกรผูนํา กระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตผักที่ใช
สารเคมีเปนผักปลอดสารพิษภายในหนึ่งฤดู (2) การใชแนวทางการมีสวนรวมของเกษตรกรในการปรับปรุงพันธุขาว
นาน้ําฝน ไดสนับสนุนใหเกษตรกรแสดงศักยภาพ และสามารถอธิบายคุณสมบัติของภูมินิเวศนนาน้ําฝนของ
ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกฉียงเหนือ พรอมทั้งกําหนดลักษณะพันธุขาวที่เหมาะสมในแตละภูมินิเวศน ที่
เปนประโยชนตอการคัดเลือกสายพันธุพอแมในการปรับปรุงพันธุขาว   การจําแนกลักษณะทางคุณภาพเมล็ดเพื่อ
บริโภคไดอยางแมนยํา และสามารถคัดเลือกสายพันธุที่มีลักษณะทางคุณภาพเมล็ดใกลเคียงพันธุขาวดอกมะลิ 105  
(3) การผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน ที่ ต. ขี้เหล็ก อ. แมแตง จ. เชียงใหม เปนกระบวนการทํางานกลุมในการพัฒนา
วิธีการผลิตเมล็ดพันธุขาวโดยผานแนวทางโรงเรียนเกษตรกร และการจัดระบบการจัดการภายในกลุมดวยตนเอง จน
เกิดเกษตรกรผูนํา และกลุมผลิตเมล็ดพันธุขยายที่มีคุณภาพ (4) กระบวนการจัดองคความรูเกษตรยั่งยืนโดยผาน
เครือขายปราชญชาวบานภาคอีสาน ซ่ึงมีขีดความสามารถและทักษะดานตางๆ  กลุมเกษตรกรที่ เขารวม
กระบวนการเรียนรู ไดผานงานที่ปฏิบัติจริง มีการแลกเปลี่ยนประสบการณภายในกลุม และระหวางกลุมโดย
การศึกษาดูงานและเวทีแลกเปลี่ยนความรู การออกแบบการเรียนรูโดยผานเครือขายปราชญชาวบานเปนนวัตกรรม
ทางสังคมที่เพิ่มความเชื่อมั่นใหแกเกษตรกรจนสามารถจัดระบบการผลิตที่สรางความมั่นคงใหกับครัวเรือนและตอบ
รับตอการเปลี่ยนแปลง 

 ผลการประเมินกรณีศึกษาชี้ใหเห็นวา 1. ความตองการของการทํากิจกรรมรวมกัน เพื่อการเรียนรูจะมี
นอยในระดับแปลง แตจะเพิ่มขึ้นตามลําดับในแปลงรวมผลิตเมล็ดพันธุและกิจกรรมที่ใหผลปรโยชนรวมกันและมี
ผลกระทบในวงกวาง ทั้งนี้เวทีชุมชนจะเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพตอการการขยายผล  2. ระดับการมีสวนรวม
ของเกษตรกรมีความไมเทาเทียมกันในการนําเสนอ หรือการตั้งโจทยเชิงพัฒนา แตพบวากิจกรรมที่เกื้อหนุนตอการ

                                                        
1 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
2 ภาควิชาพืชไร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ทํางานรวมกันจะชวยใหเกิดการเรียนรู และการขยายผลที่มีประสิทธิภาพ  3. ในกระบวนการมีสวนรวมที่มี
ประสิทธิผล พบวาเกษตรกรใหความสําคัญกับการเรียนรูจากการปฏิบัติ เวทีแลกเปล่ียน และบทบาทของแกนนํา
ทองถิ่นและผูรูจากภายนอก ทั้งนี้เพื่อขยายฐานความรูและพัฒนาสิ่งใหม ที่ตอบสนองตอความตองการ 4. นวัตกรรม
ที่นําการพัฒนาโดยเกษตรกร พรอมกับการสรางภาคีที่มีคุณภาพ เชน ภาคีปราชญชาวบานภาคอีสาน จะทําใหการ
ขยายผลนวัตกรรมเปนไปอยางรวดเร็ว 
 
คําสําคัญ:  การมีสวนรวม การขยายผล การจัดการความรู การรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมรวมกัน 

(collective action) โรงเรียนเกษตรกร   
 
บทนํา 

การใชแนวทางและวิธีการมีสวนรวมในการวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรในประเทศไทยได
กอรางและปฏิบัติมานานกวาสองทศวรรษ เมื่อแนวทางการวิเคราะหระบบเกษตร (Agroecosystem 
analysis) ซึ่งเริ่มตนการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม และวิธีการประเมินชนบทแบบเรงดวน 
(Rapid Rural Appraisal, RRA) ซึ่งไดรับการปรับปรุงและขยายผลโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน 
(Chamber, 1987) ไดผสมผสานและปรับใชในกระบวนการวิจัยระบบฟารม โครงการปรับโครงสราง
การผลิตทางเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ตอมากลุมวิจัยระบบฟารมของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดขยายผลวิธีการ RRA ไปสูงานวางแผนชุมชน งานพัฒนาระบบสาธารณสุข
พื้นฐาน ฯลฯ รวมกับหนวยงานของภาครัฐและองคกรเอกชน แนวทางการมีสวนรวมไดเปน
กระบวนการหลักของการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน ซึ่งไดมีการพัฒนาการมาตลอดในสองทศวรรษที่
ผานมาในดานตางๆ เชนการเปลี่ยนแปลงดานความคิด การขยายระดับการทํางานเหนือระดับ
ครัวเรือนไปถึงชุมชน กลุมและเครือขายตลอดจนระหวางเครือขาย ไดมีการเชื่อมโยงระบบเกษตร
ยั่งยืนกับความมั่นคงทางอาหารซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
ระบบเกษตรยั่งยืนไดกลายเปนทิศทางหลักของการพัฒนาเกษตรและเศรษฐกิจทางเลือกของ
เกษตรกรรายยอย ที่ตองการยกระดับสมรรถนะการพึ่งตนเอง และการแกไขความยากจนภายใต
ความกดดันของโลกาภิวัฒนและตลาดเสรี การเคลื่อนไหวของเกษตรยั่งยืนเพื่อเกษตรกรรายยอยใน
ประเทศไทยเปนการเคลื่อนไหวทางสังคม ที่ตองการพัฒนาไปสูวิถีชีวิตที่ยั่งยืนภายใตการสนับสนุน
อยางเหมาะสมของทุนทางกายภาพ เศรษฐกิจ การเงิน ทรัพยากรสังคมและวัฒนธรรม การขยายผล
ของระบบเกษตรยั่งยืนในระยะหลังนี้สวนหนึ่งเปนการขยายผลเชิงความคิด  การจัดการความรู การ
บริหารและจัดการชุมชน การออกแบบเทคโนโลยีและรูปแบบการผลิตที่สามารถปรับตัวไดดีกับการ
เปล่ียนแปลง ในขณะเดียวกัน รูปแบบของการเรียนรูไดมีการพัฒนาจากวิธีการสงเสริมที่ออกแบบ
โดยผูใหการสงเสริมกับเกษตรกรซึ่งเปนผูรับบริการ มาเปนการเรียนรูตามอัธยาศัย การจัดการเรียนรู
ในรูปแบบของเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ ระหวางกลุมและเครือขาย ทําใหชุมชนไดมีสวนรวมใน
การตั้งโจทยวิจัยและพัฒนามากยิ่งขึ้น 

ขอบเขตและแนวทางการขยายผล (Scaling-up หรือ Up-scaling) ของระบบเกษตรยั่งยืน
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไดรับการวิเคราะหอยางกวางขวางจากสถาบันตางๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ เชน  เครือขาย LEISA (Low External Input Sustainable Agriculture) ที่ให
ความสําคัญกับการขยายผลเกษตรยั่งยืนที่ใชปจจัยในการผลิตต่ํา (LEISA, 2001) สถาบันวิจัย
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เกษตรนานาชาติที่ไดประชุมอยางตอเนื่องในเรื่องการขยายผลเกษตรยั่งยืนและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติแบบผสมผสานที่นําไปสูวิถีชีวิตที่ยั่งยืน (McDougall and Braun, 2003; 
Campbell and Sayer, et al, 2003)  

สําหรับประเทศไทยแนวทางการมีสวนรวมไดมีการนําไปใชในการพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิต การวางแผนชุมชน การวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มหาวิทยาลัย และองคกรพัฒนา
เอกชน ดังเชนกรมวิชาการเกษตร รวมกับ Danced/Danida ในโครงการเกษตรยั่งยืน (SADP) 
สนับสนุนการใชแนวทางการมีสวนรวมในการพัฒนาเทคโนโลยี (Participatory technology 
development, PTD) กับกรมวิชาการเกษตรโดยทํางานรวมกับ สวพ ทั้ง 8  แหงจนกลุมเกษตรกร
และเครือขายไดพัฒนาน้ําสกัดชีวภาพ และการขยายผลอยางกวางขวาง ตอมามีการสนับสนุน
โครงการเกษตรยั่งยนืเพื่อส่ิงแวดลอม (SAFE) รวมกับกรมวิชาการเกษตรและกรมสงเสริมการเกษตร 
โดยการใชแผนชุมชนเปนตัวขับเคลื่อนเกษตรยั่งยืน และการจัดการความหลากหลายชีวภาพที่สงผล
ตอเกษตรยั่งยืนและสิ่งแวดลอม การขยายผลการเรียนรูผานกระบวนเวทีแลกเปลี่ยน  

นอกจากนี้สถาบันวิจัยขาวรวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกนและเชียงใหม ไดดําเนินงานวิจัย
การปรับปรุงขาวนาลุมน้ําฝนแบบมีสวนรวมของเกษตรกร กรมสงเสริมการเกษตรไดใชแนวทาง
โรงเรียนเกษตรกรขยายผลหลักการและวิธีการปฏิบัติการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในขาว และ
ในขณะเดียวกันแนวทางนี้ไดขยายสูโครงการนํารองเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อเกษตรกรรายยอย โดยมี
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนเปนผูประสานงานการดําเนินของเครือขายองคกรพัฒนาเอกชนทั้ง 4 
ภูมิภาคของประเทศ ไดใชรูปแบบเครือขายดําเนินการวิจัยเชิงพัฒนา ครอบคลุม 19 ภูมินิเวศน เนน
กระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนทองถิ่น ในการจัดระบบการผลิตและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่นําไปสูการพึ่งตนเองภายใตเศรษฐกิจพอเพียง 

 
วิธีการศึกษา/วิเคราะห 

การมีสวนรวมของเกษตรกร ที่มีการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมรวมกันมักจะสรางนวัตกรรม
ทางสังคม ที่สนับสนุนตอการแลกเปลี่ยนองคความรู และเปนประโยชนตอการออกแบบระบบการ
ผลิต การทดลอง ประเมินผล และการขยายผล ประเด็นคําถามในงานวิจัย “ภายใตเงื่อนไขและ
ขอจํากัดปจจัยอะไรที่มีผลตอการมีสวนรวมของเกษตรกร และ การวิจัยรวมกันระหวางเกษตรกรและ
นักวิจัย”   

งานวจิัยนี้มีสมมุติฐาน 2 รูปแบบไดแก โมเดลแบบเพิ่มอยางงาย(เชิงบวก)  และโมเดลเพิ่ม
แบบทวีคูณ ที่วา “การวิจัยที่ผานกระบวนการของนักวิจัย การวิจัยที่ผานกระบวนการวิจัยของ
เกษตรกร สามารถเกิดองคความรูได สวนการวิจัยที่มีการผนวกระหวางเกษตรกรและนักวิจัย 
สามารถเกิดองคความรูแบบทวีคูณซึ่งหมายถึงผลประโยชนที่ไดรับเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ” (RGN= 
งานวิจัยที่ทําใหเกิดองคความรู R= ความรูที่ผานกระบวนการวิจัยของนักวิจัย  F = ความรูที่ผาน
กระบวนการวิจัยของเกษตรกร)** ความเชื่อมโยงกับผลประโยชนที่ไดรับที่มีตอความสัมพันธกับ
ความใกลชิดของการทํางานระหวางเกษตรกรและนักวิจัย   
                                                        
** ปรับปรุงจาก Sumberg et al. 2003 
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การวิเคราะหโดยใชแนวคิดของ Nonaka และ Takeuchi (1995) ในการอธิบายกระบวน

สรางองคความรู ดังภาพที่ 1 กลาวคือ การแลกเปลี่ยนความรูแฝงหรือความรูฝงลึกผานเวทีตางๆ 
(socialization) การสกัดเอาความร ู จากภายนอกที่ตองการไปใช (Externalization) ผานกระบวนการ
พูดคุย ขาวสาร เทคโนโลยีตางๆจนนําเอาความรูผนวกเขากัน (combination) และเกิดเปนองค
ความรูของตัวเองเมื่อไดนําไปปฏิบัติจริง (Internalization)  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการสรางองคความรู 
 
 
รูปแบบการมีสวนรวมของ 2 รูปแบบหลัก คือเกษตรกรนําการวิจัยดังพบไดในการคัดเลือก

พันธุขาวโดยเกษตรกร เครือขายปราชญชาวบาน การทดสอบความเหมาะสมของพันธุ และนักวิจัย
นําการวิจัย จะเห็นไดวากรณีศึกษาเหลานี้ เชน การทดสอบพันธุขาวในพื้นที่เกษตรกร และ แนวทาง
โรงเรียนเกษตรกรซึ่งมีนักวิจัยเปนผูอํานวยการเรียนรูในระยะแรกไดมีระดับการมีสวนรวมมากนอยที่
แตกตางกัน และเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมที่ระดับทองถิ่น หรือ ระดับภาค ดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 

H1:  โมเดลแบบเพิ่มอยางงาย  RGN = R + F 
H2 : โมเดลแบบเพิ่มทวีคูณ     RGN  = R + F +(RxF)  

(Tacit Knowledge) 
ความรูฝงลึก 

ความรูเปดเผย 

ความรูฝงลึก ความรูเปดเผย 
การแลกเปลี่ยนความรู   การสกัดความรู 

การผนึกความรู   การผนวกความรู 

(Explicit Knowledge) 

    (Socialization) 

(Internalization)   (Combination) 

  (Externalization) 
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ภาพที่ 2  การใชแนวทางการมีสวนรวมในการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรูเกษตรยั่งยืนใน

ระดับการดําเนินงาน และการมีสวนรวมของเกษตรกรและนักวิจัย 
 
 
ผลการศึกษา 

กรณีศึกษา 1  การใชแนวทางโรงเรียนเกษตรกรเพื่อสรางการเรียนรู และเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร
ในระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในเขตชานเมือง  

แนวคิดเริ่มจาก FAO 1989 ไดใชแนวทางนี้ในโรงเรียนเกษตรกรเพื่อปรับปรุงการผลิตขาว
ในประเทศอินโดนีเซีย และพัฒนาเปนการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) ป 1991-1994 ได
ขยายจากพืชเชิงเดี่ยว ไปในระบบพืชเดี่ยวที่มีขาวเปนหลักทั้งที่สูงและที่ลุม และยังไดขยายไปสู
ระบบอื่นๆ นอกเหนือจากระบบการปลูกพืช  (Pontius, et.al, 2001) ในประเทศไทย กรมการศึกษา
นอกโรงเรียนไดนํามาใชและกรมสงเสริมการเกษตรไดเริ่มจากเรื่องขาวและตอมาไดขยายผลการใช
ในผักและไมผล  

กรณีศึกษาพื้นที่ บานปงนอย อ.สารภี จ.เชียงใหม ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ อ. สารภีสวนมากมี
อาชีพในการปลูกผัก ดังนั้นโดยพื้นฐานเกษตรกรมีความรูและประสบการณซึ่งถือวาเปนภูมิปญญา
ดั้งเดิมที่มีการส่ังสมมา รวมถึงความเขาใจลักษณะพื้นที่และความเหมาะสมตอการผลิตผัก ทักษะ
ดานการปลูกพืช ความเขาใจเรื่องชนิดของศัตรูที่ทําความเสียหายแกผักในแตละฤดู ซึ่งแนวทาง
โรงเรียนเกษตรกรไดเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ โดยที่มีการเรียนรูความรูใหมๆ ใน
ทุกสับดาหเปนเวลา 6 สัปดาหซึ่งกระบวนการประกอบดวย การสํารวจแปลง และการอภิปรายใน
หัวขอพิเศษที่เกิดจากความตองการของเกษตรกรเอง พรอมทั้งมีการสรุปผลของกิจกรรมแตละครั้ง 
และวางแผนการดําเนินกิจกรรมในครั้งตอไป  เกษตรกรเปนผูกําหนดหัวขอสําหรับเรียนรูรวมกันใน
ทุกสัปดาห เชน การจัดการธาตุอาหาร การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน และความหลากหลายของ
ชนิดพืชในระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ นอกจากนี้เกษตรกรบางรายไดอาสาสรางงานทดลองใน
แปลงของตนเอง โดยเฉพาะการทดลองการปลูกชนิดผักและพันธุใหมๆ 

นักวิจัย-นํา 

เกษตรกร-นํา 

 
ระดับทองถิ่น ระดับภาค 

   โรงเรียนเกษตรกร การทดสอบพันธุขาวในพื้นท่ีเกษตรกร 
 (แปลงแม-แปลงลูก) 

เมล็ดพันธุขาวชุมชน 

เครือขายปราชญชาวบาน การคัดเลือกพันธุ 
 โดยเกษตรกร 
การทดสอบความ 

เหมาะสมของพันธุผักชนิดใหม 
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ประสบการณจากโรงเรียนเกษตรกรมีสวนทําใหเกษตรกรสามารถผสานองคความรูใหมๆ
เขากับประสบการณหรือความรูที่เกษตรกรมีอยูจนสามารลดระดับความเสียหายจากศัตรูพืชที่ระดับ
เศรษฐกิจได ความรูจากการปฏิบัติจริงไดเพิ่มศักยภาพใหกับเกษตรกรดานการวิเคราะห และการ
ตัดสินใจ  นอกจากนี้ยังพบวาบรรยากาศการเรียนรู การปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนมีผลตอการ
รวมกลุมเพื่อรวมทํากิจกรรม บทบาทของนักวิจัยในการอํานวยกระบวนการเรียนรูเปนสวนสนับสนุน
ที่สําคัญในการเพิ่มบรรยากาศในการเรียนรู และความเชื่อม่ันของเกษตรกร  รวมถึงเกษตรกร
สามารถพัฒนาศักยภาพดานการตลาด โดยนําเอาความรูจากการผลิตมาวางแผนดานการตลาด 
และพัฒนาทําใหเกิดภาคีพัฒนาทางดานตลาดรวมกัน ซึ่งเปดโอกาสในการพัฒนาดานการตลาด 
หรือเปนตลาดทางเลือกสําหรับเกษตรกรในเขตชานเมือง  

การมีสวนรวมของเกษตรกรมีระดับที่แตกตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของ
เกษตรกร ถึงความตระหนักถึงพิษของสารเคมีทําใหเกษตรกรปรับเปล่ียนระบบการผลิตจากการใช
สารเคมีอยางเขมขนเปนการผลิตที่ปลอดสารพิษ รวมถึงความตองการทางเลือกในการผลิต
เนื่องจากแรงจูงใจในดานราคา อีกทั้งกระแสผักปลอดสารพิษในชานเมืองที่มีสวนพลักดันใหเกิดการ
ปรับเปล่ียนการผลิต  

กรณีศึกษา 2   การใชแนวทางมีสวนรวมของเกษตรกรในการปรับปรุงพันธุขาวนาน้ําฝน 
(Participatory Plant Breeding, PPB)  

การรวมการพัฒนาพันธุที่ปรับตัวเขากับระบบนิเวศน ระบบการผลิต และความตองการ
ของเกษตรกรไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยั่งยืน เนนการมีสวนรวมอยางใกลชิดของผูใช
ประโยชนจากผลการพัฒนาพันธุพืชและการกระจายเมล็ดพันธุ ซึ่งตองอาศัยการทํางานรวมกันจาก
หลายฝาย (Almerkinder and Elings, 2001) 

เมล็ดพันธุถือวาเปนทุนที่สําคัญในระบบการผลิตขาว เปนตัวชี้วัดที่สําคัญในการพึ่งตนเอง
ของเกษตรกรในระดับครัวเรือน และระดับชุมชน ในกรณีศึกษา พื้นที่ศึกษา ต. บานน้ําเกี๋ยน กิ่ง
อําเภอภูเพียง จังหวัดนานนี้ เกษตรกรประสบปญหาขาวไมพอสําหรับบริโภคตลอดทั้งป เนื่องจาก
ภาวะแลง แตเนื่องจากเกษตรกรมีทักษะและมีประสบการณทํากิจกรรมในการอนุรักษและใช
ประโยชนพันธุพืช และเคยผานการฝกอบรมดานการปรับปรุงพันธุโดยการสนับสนุนจากองคกร
พัฒนาเอกชน ซึ่งเกษตรกรสามารถใชความรูเดิมของตนเองและผสมผสานกับองคความรูใหมจน
สามารถพัฒนาพันธุพืชที่สอดคลองกับภูมินิเวศนและระบบเศรษฐกิจพอเพียง และบรรลุความมั่นคง
ทางดานอาหารของครัวเรือน นอกจากนี้ผลที่ไดรับก็สอดคลองกับภูมินิเวศนที่มีความเสี่ยงตอภาวะ
แลง เนื่องจากลักษณะพื้นที่เฉพาะ เมล็ดพันธุที่ไดก็จะไมไดอยูในระบบการขยายเมล็ดพันธุของรัฐ
แตเปนเมล็ดพันธุที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะถิ่น  และเปนประโยชนตอชุมชนในพื้นที่นั้นๆ อยางแทจริง 

กรณีศึกษา 3 การผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน 
การรวมกลุมรวมกันทํากิจกรรม (collective action) เพื่อเปาประสงคเดียวกันเปนกลยุทธ

หนึ่งของเกษตรกรรายยอยที่ใชเพื่อการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งนําไปสูความมั่นคงของวิถีชีวิต 
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การที่เกิดการรวมกลุมเพื่อรวมทํากิจกรรมไดก็ตอเมื่อมีผูที่มีเปาประสงคเดียวกันมากกวา 1 คนที่
ตองการเขารวมทํากิจกรรมเพื่อเกิดการบรรลุเปาประสงคเดียวกัน (Ostrom, 1990) 

ในระบบเกษตรชลประทานของภาคเหนือตอนบน  กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน
ดําเนินการโดยกลุมเกษตรกรถือวาเปน “เกษตรกรนําการวิจัย” กรณีศึกษานี้ดําเนินการที่ บานดงปา
ลัน  ต. ขี้เหล็ก อ. แมแตง จ. เชียงใหม ซึ่งเปนพื้นที่รับน้ําจากโครงการสงน้ําชลประทานแมแตง 
ระบบการผลิตขาวแบบดั้งเดิม เกษตรกรมีการใชพันธุพื้นเมือง คัดเลือกพันธุ และเก็บเมล็ดพันธุดวย
ตนเอง ซึ่งมีลักษณะที่เหมาะสมตอสภาพนิเวศนของพื้นที่เกษตรกร ตอมาเมื่อมีการสงเสริมพันธุ
สมัยใหมพรอมทั้งระบบจัดการเมล็ดพันธุแบบใหม ทําใหเกษตรกรตองพึ่งพิงเมล็ดพันธุจากภายนอก 
พรอมกันนี้เกษตรกรไดรับการถายทอดในการที่ตองมีการเปลี่ยนเมล็ดพันธุขาวใหมทุกป หรือ ทุกๆ 3 
ป ทําใหเกษตรกรขาดความเชื่อม่ันในเมล็ดพันธุที่ผลิตดวยตัวเอง หรือของเกษตรกรเพื่อนบาน   

การผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน ไดใหความสําคัญกับการทํางานรวมกัน และกิจกรรมรวมซึ่ง
ในระบบการผลิตที่ตองมีขั้นตอนตางๆ ที่เกษตรกรตองดําเนินกิจกรรมรวมกัน ไดแก การตรวจแปลง 
ติดตามการเจริญเติบโตของพันธุขาวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ซึ่งผลที่ไดจากคือการกระจาย
ผลประโยชนอยางเทาเทียมกันการผลิตเมล็ดพันธุชุมชน และทั่วถึง  

เกษตรกรมีประสบการณในการคัดเลือกรวงและเมล็ดเพื่อทําพันธุ พรอมทั้งยังสามารถ
กระจายเมล็ดพันธุดีสูชุมชนอื่น การผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนในพื้นที่เริ่มตั้งแตป 2544 จนถึง
ปจจุบัน เกษตรกรเรียนรูการบริหารจัดการศัตรูพืช วิธีการกําจัดพันธุปน จากหนวยงานของรัฐ แต
ขณะเดียวกันเกษตรกรใชการรวมกลุมเพื่อลดตนทุนดานแรงงานในการผลิตพืช เนื่องจากเกษตรกร
ในพื้นที่เปนเกษตรกรรายยอยที่มีขอจํากัดดานการถือครองที่ดิน การรวมกลุมสามารถผลิตพืชแบบ
เขมขนที่ใชแรงงานสูงได และเพิ่มผลิตภาพของแรงงานครัวเรือน ตลอดจนสรางรายไดจากการผลิต
พืชอยางตอเนื่องตลอดป  

การรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมทําใหเกษตรกรมีโอกาสแลกเปลี่ยน ขาวสาร เทคโนโลยี  โดย
ไมจํากัดเวที เปดโอกาสใหเกษตรกรปรับปรุงวิธีการผลิตตลอดเวลา นอกจากนี้การรวมกลุมยังเปด
โอกาสใหมีกระจายเทคนิควิธีการตางๆ ที่สามารถลดตนทุนการผลิตขาวไปยังเกษตรกรในพื้นที่ตางๆ
ไดอยางรวดเร็ว ตัวอยางเชน การนําเอาเครื่องตัดหญาแบบสะพายมาดัดแปลงเปนเครื่องเกี่ยวขาว
โดยเกษตรกรสองรายที่มีความสามารถดานชาง เพื่อใชเกี่ยวขาวพันธุสันปาตอง 1 ซึ่งเปนพันธุตน
เตี้ยและลําตนเหนียว การเกี่ยวโดยวิธีทั่วไปทําไดชา ตอมาพบวาวิธีการดังกลาวถูกนําไปดัดแปลง 
และใชสําหรับเกี่ยวขาวพันธุตางๆ ในตําบลขี้เหล็กมากกวา 10  เครื่อง ในป 2547 และขยายไปยัง
พื้นที่ภาคเหนือตอนบนมากกวา 100 ชิ้นตั้งแตป 2546-47 

การศึกษาที่ผานมาชี้ใหเห็นวาแรงผลักดันของการรวมกลุมทํากิจกรรมรวมกันเกิดจาก
ความตองการทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางอาหาร  การศึกษาเงื่อนไขที่ สําคัญไดแก 
ความสัมพันธทางสังคม ความไววางใจและการตอบแทนซึ่งกันและกัน (Trust and reciprocity) การ
รวมรับผลกระทบและเผชิญปญหาคลายคลึงกัน ตลอดจนมีวัตถุประสงคเดียว กอใหเกิดการ
รวมกลุมรวมกิจกรรมของเกษตรกรรายยอยที่มีระบบการผลิตขาวเพื่อยังชีพ การผลิตเมล็ดพันธุขาว
ชุมชนในป 2546 พบวาเกษตรกรไดปรับปรุงการผลิตจนกระทั่งไดเมล็ดพันธุขาวผานมาตรฐานเมล็ด
พันธุจําหนายจํานวน 7 รายจากสมาชิก 29 รายซึ่งในป 2545 ไมมีเกษตรกรในกลุมที่ผานมาตรฐาน
ดังกลาว ในระหวางฤดูการปลูกขาวกลุมเกษตรกรบานดงปาลันไดกําหนดเขตอนุรักษพันธุกบใน
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พื้นที่นาขาว 200 ไร เกษตรกรพบวาไมมีแมลงศัตรูพืชระบาดจนนําไปสูการลดและเลิกการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช  

กรณีศึกษา 4  กระบวนการจัดการความรูเกษตรยั่งยืนโดยผานเครือขายปราชญชาวบาน 
กระบวนการจัดการความรูเกษตรยั่งยืนโดยผานเครือขายปราชญชาวบานภาคอีสาน ซึ่งมี

ขีดความสามารถและทักษะดานตางๆ  กลุมเกษตรกรที่เขารวมกระบวนการเรียนรู ไดผานงานที่
ปฏิบัติจริง มีการแลกเปลี่ยนประสบการณภายในกลุม และระหวางกลุมโดยการศึกษาดูงานและเวที
แลกเปลี่ยนความรู การออกแบบการเรียนรูโดยผานเครือขายปราชญชาวบานเปนนวัตกรรมทาง
สังคมที่เพิ่มความเชื่อม่ันใหแกเกษตรกรจนสามารถจัดระบบการผลิตที่สรางความมั่นคงใหกับ
ครัวเรือนและตอบรับตอการเปล่ียนแปลง กระบวนการจัดการความรูของเกษตรกรยั่งยืนโดยผาน
เครือขายปราชญชาวบานไดดําเนินการรวบรวมขอมูล ติดตาม และสังเคราะหขอมูลของครูบาสุทธิ
นันท ณ บานปากชอง ต. สนามไชย อ. สะตึก จ. บุรีรัมย   

ปจจุบันรูปแบบการมีสวนรวมของเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ “เกษตรกรนํา
การวิจัย” ที่สามารถนําไปสูการขยายผลในระดับตางๆ ไดอยางรวดเร็ว กรณีศึกษาครูบาสุทธินันท 
ถือวาเปนปราชญของภาคอีสานที่ไดรับการยกยองวาเปนผูที่มีความรูทางเกษตรและเทคโนโลยี โดย
เฉพาะที่เกี่ยวของกับการฟนฟูสภาพแวดลอมและวิธีการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน จาก
ความสําเร็จในการปลูกยูคาลิปตัสแซมดวยไมพื้นเมืองไดรับความสนใจจากหนวยงานตางๆ และได
เปนที่ยอมรับในการออกแบบระบบการผลิตที่ยั่งยืนกลายเปนรูปแบบในการเรียนรูของชุมชนเพื่อ
พัฒนาเกษตรยั่งยืนสําหรับเกษตรกรรายยอยในภาคอีสาน 
 
สรุป  

ในระดับแปลง ความตองการของการทํากิจกรรมรวมกัน เพื่อการเรียนรูจะมีนอย แตจะ
เพิ่มขึ้นตามลําดับในแปลงรวมผลิตเมล็ดพันธุและกิจกรรมที่ใหผลประโยชนรวมกันและมีผลกระทบ
ในวงกวาง ทั้งนี้เวทีชุมชน จะเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพตอการการขยายผล  ระดับการมีสวน
รวมของเกษตรกรมีความไมเทาเทียมกันพบไดในการนําเสนอ หรือการตั้งโจทยเชิงพัฒนา แตพบวา
กิจกรรมที่เกื้อหนุนตอการทํางานรวมกันจะชวยใหเกิดการเรียนรูและการขยายผลที่มีประสิทธิภาพ  

ในกระบวนการมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล พบวาเกษตรกรใหความสําคัญกับการเรียนรูจาก
การปฏิบัติ เวทีแลกเปลี่ยน และบทบาทของแกนนําทองถิ่นและผูรูจากภายนอก ทั้งนี้เพื่อขยาย
ฐานความรูและพัฒนาสิ่งใหม ที่ตอบสนองตอความตองการ นอกจากนี้ยังพบวา นวัตกรรมที่นําการ
พัฒนาโดยเกษตรกร เชน การผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน การใชเครื่องตัดหญาดัดแปลงเพื่อเกี่ยวขาว 
และการสรางภาคีที่มีคุณภาพ เชน ภาคีปราชญชาวบานภาคอีสาน จะทําใหการขยายผลนวัตกรรม
เปนไปอยางรวดเร็วและมีความยั่งยืน 

แนวทางการขยายผล ในระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ เกษตรกรสามารถพัฒนาทักษะ
การผลิตและการตลาดจนและเกิดผูนําการผลิต การขยายผลในการสวนรวมของเกษตรกรในการ
ผลิตเมล็ดพันธุขาว เกษตรกรมีทักษะการผลิตเมล็ดพันธุ การขยายผลความสนใจและการรวม
ทดสอบคัดเลือกพันธุ การเขาถึงโอกาสที่ไดสายพันธุขาวใหมที่เหมาะสมกับนิเวศนเกษตร สวนใน
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การผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน การรวมกลุมเพื่อพัฒนากิจกรรมเกษตรและการขยายผลการใชเมล็ด
พันธุดีอยางทั่วถึง  ในกรณีการจัดการองคความรูของปราชญชาวบานนั้น เวทีการแลกเปลี่ยน การ
จัดการองคความรูสามารถขยายไปในเครือขายและในระดับภูมิภาค 
 ความสําเร็จของการพัฒนาเกษตรยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของเกษตรกรเปนการเปด
โอกาสใหเกษตรกรไดแสดงศักยภาพและความรูแฝงในกระบวนการเรียนรูและการจัดการความรู ซึ่ง
แนวทางดังกลาวนี้ไดแสดงใหเห็นวาโอกาสของเกษตรกรรายยอยที่จะสามารถตอบรับกับกระแส
โลกาภิวัฒนอยางรูเทาทัน จําเปนตองสรางระบบภูมิคุมกันบนฐานของขอมูล ความรู และปญญา 
วิธีการพัฒนาและสงเสริมเกษตรที่ผานมา ซึ่งเนนการฝกอบรมโดยมองเกษตรกรเปนผูรับเพียงฝาย
เดียวไมสามารถพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรที่จัดการตอการเปลี่ยนแปลงได ดังนั้นหนวยงานที่
เกี่ยวของกับกระบวนการ “สงเสริม” จําเปนตองปรับเปล่ียนวิธีคิดและแนวทางการปฏิบัติ 
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