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ของเกษตรกรรายยอย ภูมินิเวศนฉะเชิงเทรา 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรูเกษตรกรรมยั่งยืนและปจจัยที่เกี่ยวของ 
ของเกษตรกรรายยอยภูมินิเวศนฉะเชิงเทรา ตามโครงการนํารองเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายยอย 
ป 2544-2546  วิธีการศึกษาโดยศึกษาจากเอกสาร และการศึกษาเชิงคุณภาพหลายๆ เทคนิครวมกัน  เชน การ
สัมภาษณเชิงลึก การสังเกตแบบไมมีสวนรวม และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ผลการวิจัยพบวา  ภาพรวมของ
กระบวนการเรียนรูของโครงการนํารองฯ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งหมด  425  ครั้ง มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด  
6,013 คน  โดยเฉลี่ยมีการจัดกิจกรรม 16 ครั้งตอเดือน และมีสมาชิกเขารวมกิจกรรมเฉลี่ย 14 คน/ครั้ง  การสราง
กระบวนการเรียนรูที่สําคัญของโครงการนํารองฯ ภูมินิเวศนฉะเชิงเทราคือ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของ
เกษตรกรที่เขารวมโครงการใหมีความเชื่อมั่นในแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมีเปาหมายสําคัญในการปรับเปลี่ยน
ฐานการผลิตจากระบบเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวมาเปนเกษตรกรรมยั่งยืนที่เนนการพัฒนาระบบนิเวศแบบองครวม เพื่อ
นําไปสูการพึ่งตนเอง  ลดการพึ่งพิงปจจัยภายนอก สรางความมั่นคงทางดานอาหารภายในครอบครัวและชุมชน 
กระบวนการเรียนรูเร่ิมจากการอบรมและปรับแนวคิดในการทําเกษตรกรรมยั่งยืน  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดาน
เทคนิควิธีการตางๆ ในการทําเกษตรกรรมยั่งยืน การศึกษาดูงาน การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  การสรางเครือขาย
การเรียนรูทั้งภายในและภายนอกชุมชน การวิจัยและพัฒนาแบบมีสวนรวม  และการประเมินผลแบบมีสวนรวมของ
มวลสมาชิก  ตอมาไดสรางและพัฒนาเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จใหเปนเกษตรกรตนแบบในฐานการผลิตตางๆ จน
สามารถเปนวิทยากรชุมชน และพัฒนาเปนโรงเรียนเกษตรกรเพื่อเปนแหลงการเรียนรูเกษตรกรรมยั่งยืนในชุมชน 
ปจจัยความสําเร็จของการพัฒนากระบวนการเรียนรู คือ ปจจัยภายนอก ไดแกการเผยแพรแนวคิดในการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน ความรวมมือและการสนับสนุนจากองคกรภายนอก สวนปจจัยภายใน ไดแก ความตระหนักในปญหา
ของสมาชิก การมีผูนําที่มีความสามารถในการสรางกระบวนการเรียนรูของกลุม การจัดกิจกรรมในรูปแบบและ
วิธีการที่เหมาะสมในการแกปญหา ตลอดจนความสามารถในการเชื่อมประสานกับองคกร/เครือขาย โดยเนนการจัด
กระบวนการเรียนรูรวมกันอยางมีปฏิสัมพันธเพื่อการพึ่งตนเอง 
 
คําสําคัญ:  เกษตรกรรมยั่งยืน กระบวนการเรียนรู 
 
บทนํา 

 ประเทศไทยไดชื่อวาเปนประเทศเกษตรกรรม เปนอูขาวอูน้ํามาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มี
ความอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรกรมีความเปนอยูแบบพอเพียง ไมเปนหนี้เปนสิน  
แตเมื่อมีการนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาใช  เปาหมายในการผลิตของเกษตรกรก็
เปล่ียนไป จากการผลิตแบบพออยูพอกินมาเปนการผลิตเพื่อขาย มีการขยายพื้นที่และใชพื้นที่อยาง
เขมขน เนนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวควบคูกับการนําเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหมเขามาใชเพื่อเรง
ใหผลผลิตเปนไปตามความตองการของตลาดและผูบริโภค ตลอดระยะเวลากวา  40 ปที่ผานมาของ
                                                           
1 ภาควิชาเทคนิคเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   
  กรุงเทพฯ  
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การพัฒนาการเกษตร แมจะประสบความสําเร็จในการเพิ่มอัตราผลผลิต แตถาพิจารณาถึงฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรซึ่งเปนประชากรสวนใหญของประเทศ พบวายังไมไดรับการ
พัฒนาเทาที่ควร เกษตรกรสวนใหญยังยากจนและมีหนี้สินจํานวนมาก นอกจากนี้กระบวนการผลิต
ที่เกษตรกรสวนใหญถือปฏิบัติอยูนั้นยังมีการใชปุยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรในปริมาณที่มาก
และตอเนื่อง สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของผูผลิตและผูบริโภค ตลอดทั้ง
ส่ิงมีชีวิตและสภาพแวดลอมอีกดวย จากปญหาตางๆ ที่เขามารุมเรา มีเกษตรกรบางกลุมที่เขาใจถึง
ปญหาและพยายามหาทางออกหันกลับมาทําเกษตรกรรมยั่งยืน มุงเนนการพึ่งตนเอง และมีความ
สอดคลองกับสภาพทองถิ่น สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน ขณะเดียวกันเกษตรกรที่มีแนวคิด
เดียวกันเหลานี้ไดมีการรวมตัวกันเปน “เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก” และในป พ.ศ. 2540 ได
รวมกับสมัชชาคนจนเสนอโครงการนํารองเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายยอยตอ
รัฐบาล และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2543 ใหดําเนินการนํารองฯ ไดโดยมี
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) รับผิดชอบโครงการ  
 โครงการนํารองฯ แบงพื้นที่การทํางานออกเปน 19 ภูมินิเวศนตามลักษณะภูมิศาสตรและ
ฐานองคกรชาวบานที่มีมาแตเดมิ ภูมินิเวศนฉะเชิงเทราเปนพื้นที่หนึ่งที่มีการดําเนินการของโครงการ
นํารองฯ  จากการดําเนินการมาเปนระยะเวลา 3 ป การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูของสมาชิก
โครงการ นับเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินโครงการ ในการปรับเปล่ียนความคิด สรางความรูและ
ปญญา ใหเกษตรกรเกิดความเชื่อม่ันวาสามารถพึ่งพาตนเองได เนื่องจากการทําการเกษตรยั่งยืน
เปนการเปลี่ยนกระบวนการคิด วิธีการผลิตจากเกษตรที่ใชสารเคมีมาเปนเกษตรที่ไมใชสารเคมี    
ลดการพึ่งพาภายนอกหันกลับมาพึ่งพาตนเอง  เปล่ียนจากการผลิตเพื่อขาย มาเปนการผลิตเพื่อ
เสริมสรางความมั่นคงทางดานอาหารแกครอบครัว  เหลือจึงขายเปนรายได   การปรับเปล่ียนสิ่ง 
ตางๆ เหลานี้เปนเรื่องที่ยาก เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญขาดความเชื่อม่ันในการดําเนินชีวิตดวยวิถี
การผลิตที่พึ่งพาตนเอง  ผลการดําเนินการโครงการนํารองฯ ในระยะเวลา 3 ป สามารถปรับเปล่ียน
เกษตรกรกลุมนี้ใหสามารถพึ่งพาตนเองได  จากเหตุผลดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรู เกษตรกรรมยั่งยืน และปจจัยที่เกี่ยวของ ของเกษตรกรรายยอย
ภูมินิเวศน  
 
วิธีการศึกษา 

วิธีการศึกษา เปนการศึกษาจากเอกสาร และการศึกษาเชิงคุณภาพหลายๆ เทคนิครวมกัน 
เชน การสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-dept interview) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (non-participant 
observation) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู นําขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกมาจัดทํา 
descriptive analysis รวมกับขอมูลที่รวบรวมไดจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ และขอมูลจาก
การเขาไปสังเกตแบบไมมีสวนรวม แลวนํามาวิเคราะห สังเคราะห จัดระบบ แยกแยะ เชื่อมโยงและ
สรุปเรียบเรียงเปนผลการศึกษา ดังนี้ 
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ผลการศึกษา 

การสรางกระบวนการเรียนรูนับเปนหัวใจสําคัญของโครงการนํารองฯ ในการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองได และเปนตัวชี้วัดที่สําคัญ
ที่จะแสดงใหเห็นวาโครงการนํารองฯ จะมีความยั่งยืนในระยะยาวเพียงใด ในระยะเวลา 3 ปของ
โครงการไดมีการจัดกิจกรรมที่เปนการสรางกระบวนการเรียนรูแกสมาชิกของโครงการมากมายและ
หลากหลายรูปแบบ มีทั้งการเรียนรูระหวางเกษตรกรในภูมินิเวศนเดียวกันและเกษตรกรหรือ
บุคคลภายนอกในรูปแบบของการฝกอบรม การทัศนศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวที
ประชุมสัมมนา ฯลฯ 

การเรียนรูกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแกสมาชิกที่เขารวมโครงการนํารองฯ ทั้งในดาน
ความคิดและการปฏิบัติ  จุดเดนของภูมินิเวศนฉะเชิงเทราคือการเตรียมคน (เกษตรกร) ใหมีความ
พรอมในดานแนวคิดมากที่สุดกอนที่จะลงมือปฏิบัติและรับปจจัยการผลิต การจัดกิจกรรมตางๆ ของ
โครงการฯ จึงเปนงานที่หนักและทาทายมาก และตองใชระยะเวลาพอสมควร เนื่องจากกิจกรรมการ
เรียนรูนี้ไมไดมีเฉพาะรูปแบบของการอบรม สัมมนา หรือดูงานเทานั้น แตการทํางานทุกอยางของ
โครงการนํารองฯ ลวนเปนการสรางกระบวนการเรียนรูใหกับสมาชิก ซึ่งพอสรุปได ดังนี้ 

จากการศึกษาพบวา การพัฒนากระบวนการเรียนรูเกษตรกรรมยั่งยืนของโครงการนํารองฯ
ภูมินิเวศนฉะเชิงเทรา  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งหมด 425 ครั้ง มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด  
6,013 คน  โดยเฉลี่ยมีการจัดกิจกรรม 16 ครั้งตอเดือน  แตละครั้งที่จัดจะมีผูเขารวมเฉลี่ยครั้งละ  
14 คน (นวลใย และคณะ, 2547) โครงการนํารองเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อพัฒนาเกษตรกรรายยอยภูมิ
นิเวศนฉะเชิงเทราไดพัฒนากระบวนการเรียนรูของสมาชิกโครงการ โดยเริ่มตั้งแตการเตรียมสมาชิก
ที่จะเขารวมโครงการใหมีความพรอมในดานจิตใจ ความคิด ความเชื่อ และทัศนคติตอการทํา
การเกษตรยั่งยืน เนื่องจากเปนส่ิงสําคัญในการที่จะทําเกษตรยั่งยืนใหประสบความสําเร็จไมทอถอย
กลางคัน เพราะการทําเกษตรยั่งยืนเปนการเปลี่ยนวิธีคิดในการทําการเกษตรที่มุงหาเงินโดยไม
คํานึงถึงเรื่องอื่นๆ เปนการเกษตรที่ตองคิดตองพิจารณาใหรอบดานไมวาจะเปนเรื่องของเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดลอม  ดังนั้นถาสมาชิกเชื่อม่ันในแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน  โอกาสที่โครงการจะ
ประสบความสําเร็จก็มีอยูสูง  ในชวงปแรกจึงเปนการสรางแนวคิดที่ชัดเจนในการทําเกษตรกรรม
ยั่งยืนใหกับสมาชิกที่มาจากกลุมออมทรัพยตางๆ ผานกิจกรรม  การอบรม การทัศนศึกษา การ
แลกเปลี่ยนพูดคุย  การประชุมสัมมนา ฯ  เพื่อเตรียมสมาชิกที่เขารวมโครงการฯ  หลังจากนั้นไดมี
การฝกอบรมและการดูงานเทคนิควิธีการตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องของการทําเกษตรกรรมยั่งยืน  
เชน   การปรับปรุงคุณภาพดิน   การทําปุยน้ําหมักและปุยหมักชีวภาพสูตรตางๆ  การวางระบบน้ํา  
การบริหารจัดการฟารม  การแปรรูปผลผลิต ฯ  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมดานเทคนิควิธีการ
ตางๆ ในการทําเกษตรกรรมยั่งยืน   กระบวนการเรียนรูตางๆ ที่กลาวมาแลวจะทําใหสมาชิกที่ขอรับ
โครงการมีความพรอมที่ทําเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบตางๆ ในไรนาของตนเองไดอยางมั่นใจ 
สมาชิกที่ขอรับโครงการมีการเรียนรูในการเขียนโครงการเพื่อขอรับเงิน  การวางแผนงานลวงหนา  
การคาดการณ  เพราะโครงการตางๆ ที่ขอรับเงินทุนสนับสนุนนั้นตองมีรายละเอียดโครงการที่
ชัดเจนผานการตรวจสอบหลายขั้นตอน  มีการนํากลับไปใหสมาชิกแกไขใหม  และเมื่อไดรับ
โครงการก็จะมีคณะกรรมการตางๆ เขามามีสวนรวมในการดําเนินการรวมกับสมาชิกที่รับโครงการ  



                                                  สูระบบอาหารที่ปลอดภัย สรางมูลคาเพิ่ม และใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 
 
210

เชน  กรรมการจัดซื้อจัดจาง กรรมการตรวจรับ  และเมื่อสมาชิกไดรับปจจัยการผลิต  ก็จะมี
กรรมการติดตามและประเมินผลเขามาชวยใหคําแนะนําแกสมาชิก  กระบวนการเรียนรูในสวนนี้จะ
ทําใหสมาชิกที่รับโครงการสามารถเขาใจและตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนการผลิตไปสูการทํา
เกษตรกรรมยั่งยืนไดอยางถูกตอง 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ  เปนกระบวนการเรียนรูของสมาชิกโครงการนํารองฯ สวนใหญ
จะเปนการอบรมและมีการฝกปฏิบัติเพื่อใหสมาชิกที่เขาอบรมมีความรู ความเขาใจ และทักษะ 
สามารถนําไปปฏิบัติไดในไรนาของตนเอง  เชน  การอบรมหลักการและรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน  
การบริหารจัดการฟารมและการวางแผนการผลิต  การอบรมการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธีและสาร
สมุนไพร การอบรมการปรับปรุงบํารุงดิน  เปนตน   การอบรมในลักษณะนี้มีการพัฒนาการที่
นาสนใจ  เนื่องจากในระยะแรกของการดําเนินโครงการนํารองฯ ไดมีการจัดอบรมโดยใชสถานที่และ
วิทยากรภายนอกเปนหลัก  เชน  การอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงบํารุงดินรุนที่ 2 จํานวน 27  
คน ในวันที่  29-30  มกราคม 2545 ณ ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน จังหวัด
สระแกว  แตปจจุบันหลักสูตรการฝกอบรมการปรับปรุงบํารุงดินดังกลาว ไดจัดใหเปนกระบวนการ
เรียนรูในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร โดยใชวิทยากรชุมชนที่เปนเกษตรกรตนแบบที่มีความรู
ความสามารถและมีประสบการณในการปฏิบัติจริงในไรนาของตนเอง เปนผูถายทอดความรูใหกับ
สมาชิกโดยใชแปลงไรนาของตนเองเปนสถานที่เรียนรู ฝกปฏิบัติและดูงาน  เปนปรากฏการณใหม
ของพื้นที่ในการสรางกระบวนการเรียนรูเกษตรกรรมยั่งยืนในชุมชน นับเปนการสรางกระบวนการ
เรียนรูที่ตอเนื่องและยั่งยืน หลังจากสิ้นสุดโครงการนํารองฯ 
 การทัศนศึกษาและการดูงาน  เปนกระบวนการเรียนรูที่ สําคัญ เปนการเพิ่มเติม
ประสบการณใหกับสมาชิกโครงการในดานเทคนิควิธีการตางๆ จากเกษตรกรผูที่ประสบผลสําเร็จ  
โดยนําความรูและประสบการณนํามาประยุกตและปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับเงื่อนไขของภูมิ
นิเวศนของตนเอง จากการศึกษาพบวาเกษตรที่เขารวมโครงการไดไปทัศนศึกษาดูงาน ทั้งระยะสั้น
และระยะยาวจํานวน 7  ครั้ง  เชน  ไปทัศนศึกษาในภาคอีสานระหวางวันที่  20-25  พฤษภาคม  
2545  ไปทัศนศึกษาดูงานภาคตะวันออก  และไปดูงานในการบริหารองคกรในภาคใต  เปนตน  การ
ทัศนศึกษาดูงานทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนระหวางเกษตรกรดวยกันทําใหเกิดความรูความเขาใจใน
วิธีการทําเกษตรยั่งยืน   การดําเนินชีวิต   กิจกรรมการเรียนรูตางๆ  เปนการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา
กอใหเกิดความเขาใจที่แทจริงแกสมาชิกโครงการนํารองฯ พัฒนาการที่สําคัญของการดูงาน คือไดมี
การจัดทําศูนยเรียนรูเกี่ยวกับฐานทรัพยากรตางๆ ในชุมชน โดยใชแปลงเกษตรกรตัวอยางเปน
ตนแบบ 
 การวิจัยและพัฒนาแบบมีสวนรวม  เปนกระบวนการแสวงหาความรูรวมกันของ
เกษตรกร เพื่อเปนการสรางการเรียนรู และ “ความรู และปญญา” ที่นําไปสู “การใชไดจริง” โดย
ยึดหลักการของ “การรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมเรียนรูและรวมรับผิดชอบจากสิ่งที่คิด
รวมกัน ทํารวมกัน ตัดสินใจรวมกัน”  การวิจัยแบบนี้เนน “การลงมือปฏิบัติจริง” หรือ learning 
by doing เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ จึงไดมีโอกาสทดลอง คนควาวิจัยดวยตนเอง ทําใหเกิดการ
เรียนรูและภูมิปญญา ในการคนหาวิธีการและเทคนิคตางๆ ในการทําเกษตรยั่งยืน  การวิจัยใน
ระยะแรกของโครงการฯ เปนการจางผูทําวิจัยจากภายนอกมารวมกับเกษตรกรที่เปนสมาชิก
โครงการฯ  แตการดําเนินการไมกาวหนา หลังจากไดมีการประเมินผลจึงไดมีการปรับแผนโดยการ
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เนนการทดลองที่เกษตรกรมีสวนรวมทุกขั้นตอน  ตั้งแตการวางแผนการทดลอง  การลงมือทดลอง  
การเก็บขอมูล  และการรวมสรุปผล  เชน การวิจัยอาหารสัตว  นักวิจัยชาวบานไดรวมกันทดลองสูตร
อาหาร  การพิสูจนซาก  และทดลองชิมเพื่อเปรียบเทียบสัตวทดลอง  หรือโครงการวิจัยปุยชีวภาพ
กับการปรับปรุงดินอยางยั่งยืน  มีการทดลองและบันทึกขอมูลเปรียบเทียบ  4 กลุมพืช  เชน นาขาว  
ไมผล  ผักพื้นบาน (ชะอม)  และผักอายุส้ัน (บวบ)  เปนตน  จากการศึกษาพบวาการวิจัยและพัฒนา
แบบมีสวนรวมมีการดําเนินการ  51  ครั้ง มีจํานวนเกษตรกรเขารวมกระบวนการเรียนรู 429 คน 
(นับซ้ํา) ใน 3 ปของการดําเนินโครงการ 

การรวมกิจกรรมตางๆ ที่องคกรเครือขายและพันธมิตรจัดขึ้น  การเรียนรูมิใชมีเพียง
การเรียนรูที่เปนเทคนิควิธีการในการทําการเกษตรเทานั้น  เพียงแคนี้คงไมเพียงพอในการดํารงชีวิต
เพราะการรูเทาทันส่ิงที่เกิดขึ้นในสังคมจึงเปนส่ิงที่จําเปน  การที่โครงการนํารองฯ พาสมาชิกไปรวม
ประชุมสัมมนากับองคกรพันธมิตรตางๆ   ทําใหสมาชิกนําความรูและประสบการณจากการไปรวม
กิจกรรมตางๆ กับองคกรเครือขายดังกลาว นํามาปรับแนวคิดและการดําเนินชีวิต รวมทั้งยังเปนการ
เปดโลกทัศนของมวลสมาชิกทั้งรายบุคคลและกลุม  กิจกรรมที่สมาชิกไดเขารวม อาทิเชน  รวมการ
ประชุมเรื่อง ราง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพ   การพัฒนาแผนการสงเสริมระบบเกษตรยั่งยืนเขต
ภาคเหนือตอนลางและภาคกลางขององคกรพัฒนาเอกชน การศึกษาดูงานการแปรรูปผลผลิตจาก
ขาว การสมัมนาระดมความคิดราง พ.ร.บ.  องคกรอิสระดานสิ่งแวดลอม  เปนตน 
 การประเมินผลแบบมีสวนรวม นับเปนการพัฒนากระบวนการเรียนรูที่สําคัญ เนื่องจาก
การประเมินผลการดําเนินการตามโครงการฯ ดังกลาว มีทีมประเมินผลที่เปนเกษตรกรเรียกวา “ทีม
ประเมินภายใน” รูปแบบการทํางานจะเปนการตรวจเยี่ยมแปลงสมาชิกที่รวมโครงการ เปนการให
กําลังใจ แลกเปล่ียนพูดคุย ชวยแนะนํา หาแนวทางแกไขปญหารวมกับสมาชิก รวมทั้งนําบทเรียน
และประสบการณที่ ผิดพลาดในอดีตมาเปนขอแนะนําสําหรับสมาชิกรุนใหม กระบวนการ
ประเมินผลดังกลาวไมใช “การจับผิด” แตเปนการเปด “ประตูขอมูล ถายเทขอมูล” ในระหวาง
การพูดคุย สนทนาระหวางเกษตรกรดวยกันเอง ขณะเดียวกันทีมประเมินผลภายใน ไดมีการพัฒนา
ทักษะหลายดานไปพรอมๆ กัน ทั้งการเขียน  การสรุปเนื้อหา  การวิเคราะห  การนําเสนอ   และการ
ทํางานเปนทีม ทั้งๆ ที่เกษตรกรดังกลาวเองไมเคยทํากันมากอน เพราะการตรวจเยี่ยมแปลงสมาชิกก็
ตองมีการจดบันทึก การสรุปขอมูลที่ไดจากการพูดคุยกับสมาชิก นอกจากนี้บางครั้งตองทํางาน
รวมกับทีมประเมินจากภายนอกที่เปนนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ซึ่งเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมไปพรอมๆ กัน 
 ภูมิปญญาทองถิ่นและวิทยากรชุมชน   เปนกระบวนการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดย
ใชความรูทองถิ่นที่มีอยูแลวผสมผสานกับความรูใหมที่รับเขามาทําใหเกิดภูมิปญญาใหมๆ  และ
พัฒนาตัวเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จไปเปนวิทยากรชุมชน โดยใชฟารมของตนเองเปนสถาน
ฝกอบรม ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูแกสมาชิกโครงการฯ หรือเกษตรกรผูที่สนใจทั่วไป เชนภูมิ
ปญญาในการดูแลวัวควาย  ภูมิปญญาในการแปรรูปและถนอมอาหาร   ภูมิปญญาดานการตลาด  
ภูมิปญญาดานการวางระบบน้ํา  ภูมิปญญาการปรับปรุงบํารุงดิน ภูมิปญญาดานการขยายพันธุพืช 
เปนตน วิทยากรชุมชนเปนบูรณาการความรูใหมกับความรูเกาทําใหเกิดการจัดกระบวนการเรียนรู
ในรูปแบบของโรงเรียนเกษตรกร ที่ใชวิทยากรชุมชนที่เปนเกษตรกรของโครงการที่ประสบ
ความสําเร็จ มีภูมิปญญาความรูและประสบการณในดานตางๆ มาถายทอดใหกับสมาชิกใหมของ
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โครงการ  สมาชิกกลุมออมทรัพยในชุมชน และเกษตรกรที่สนใจ  มีการจัดอบรมในรูปแบบของ
โรงเรียนเกษตรกร โดยใชฟารมของวิทยากรชุมชนหรือใชฟารมของสมาชิกโครงการเปนสถานที่
อบรมและฝกปฏิบัติ การดําเนินการฝกอบรมเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ไมเปนทางการ ไมใช
เหมือนกับการเรียนการสอนทั่วไป แตเปนเวทีของการพูดคุย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันที่
เปนรูปธรรม แปรความคิดสูการปฏิบัติ ทําใหมีคนสนใจเขารวมคอนขางมากในแตละครั้ง ภาพที่
ชาวบานหอขาวมากินรวมกัน มากันทั้งหญิงและชาย บางครอบครัวมาทั้งสามี ภรรยาและลูกมา
ดวยกัน ปรากฏการณดังกลาวเนื่องจากไดลงมือปฏิบัติจริง เกิดความสนใจ อยากรู อยากทํา และที่
สําคัญคือเปนความตองการจริงๆ ของตัวเกษตรกร ที่ไดผานกระบวนการคิด การวิเคราะห 
แสดงใหเห็นถึงการพัฒนากระบวนการเรียนรูที่สําคัญของโครงการนํารองฯ ภูมินิเวศนฉะเชิงเทรา  
ดังตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูที่ดําเนินโดยวิทยากรชุมชน (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1  ตัวอยางแผนกิจกรรมการเรียนรูของภูมินิเวศนฉะเชิงเทรา 
 

แผนกิจกรรม วัน/เดือน/ป สถานที่ 
-  อบรมเรื่องการทําอาหารไกไขและไกบาน 18  ม.ค.  2547 บานผูใหญสนิท  บานยางแดง 
-  อบรมเรื่องการจัดการระบบน้ํา 28  ม.ค.  2547 ฟารมนายสมเกียรติ  บานสระไมแดง 
-  อบรมเรื่องการเลี้ยงวัว ควาย 10 ก.พ.  2547 ศูนยผา  บานยางแดง 
-  อบรมเรื่องการปรับปรุงดิน 14  ก.พ.  2547 ฟารมนายสมเกียรติ  บานสระไมแดง 

 
 การพัฒนากระบวนการเรียนรูเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรรายยอยภูมินิเวศนฉะเชิงเทรา
สามารถคนคิด รูปแบบ  กระบวนการ เทคนิค และวิธีการไดดังนี้ 

1.  การอบรมเพื่อถายทอดแนวคิด  เทคนิคและวิธีการในการทําเกษตรกรรมยั่งยืนโดย
วิทยากรชุมชนที่เปนเกษตรกรสมาชิกของโครงการฯ และอาจเสริมการเรียนรูจากวิทยากรภายนอก 
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในระยะแรก 

2.  ใชแปลงของเกษตรกรสมาชิกโครงการนํารองฯ ที่ประสบความสําเร็จเปนสถานที่ดูงาน
และสรางเปนศูนยการเรียนรูชุมชนใหเกิดขึ้นอยางนอยหมูบานละหนึ่งศูนย 

3.  จัดรูปแบบการเรียนรูในลักษณะโรงเรียนเกษตรกร เปนหลักสูตรที่จัดขึ้นตามความ
ตองการจริงๆ ของเกษตรกร  โดยจัดใหมีครูภูมิปญญาที่เปนเกษตรกรเปนผูถายทอดความรูแก
เกษตรกรที่เขามาเรียนในโรงเรียนเกษตรกร  

4.  เนนการปฏิบัติ ทําจริง ในกิจกรรมการเรียนรูทุกครั้งของเกษตรกร 
5.  จัดใหมีการเยี่ยมเยียน หมุนเวียนไปตามแปลงเกษตรกรที่เปนสมาชิกโครงการนํารองฯ 
6.  จัดใหมีการทําวิจัยและพัฒนาอยางมีสวนรวมอยางตอเนื่องโดยสรางกลุมเกษตรกร

วิทยากรชุมชน หรือครูภูมิปญญา เปนแกนนําในการวิจัย 
การพัฒนากระบวนการเรียนรูเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรภูมินิเวศนฉะเชิงเทรา 

สามารถสรุปไดดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1      สรุปภาพรวมกิจกรรมในการพัฒนากระบวนการเรียนรูของสมาชิกโครงการนํารองฯ  
                  ภูมินิเวศนฉะเชิงเทรา  

 
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนากระบวนการเรียนรูเกษตรกรรมยั่งยืน ของเกษตรกรราย

ยอยภูมินิเวศนฉะเชิงเทรา แบงไดเปน 2 ปจจัยใหญๆ ไดแก  ปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน 
ปจจัยภายนอก ที่สําคัญไดแก การเผยแพรแนวคิดในการปรับเปล่ียนกระบวนทัศนใน

การทําการเกษตรของประเทศไทยและของโลก   ความรวมมือและการสนับสนุนจากองคกรภายนอก 
การเผยแพรแนวคิดในการปรับเปล่ียนกระบวนทัศนจากการทําเกษตรเชิงเดี่ยวมาเปนการ

ทําเกษตรแบบยั่งยืน  จากการทําเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรบางกลุมกลายเปนกระแสหลัก
สําคัญของโลก  คนที่เกี่ยวของในการทําการเกษตรทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน หัน
กลับมาใหความสนใจและใสใจตอความปลอดภัยดานอาหาร  การฟนฟูระบบนิเวศน  ผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม  ความพยายามที่จะแกไขปญหาความยากจนและหนี้สินของเกษตรกร  กระแสตางๆ 
เหลานี้ลวนมีสวนสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนตอการทําการเกษตร กอใหเกิด
นโยบายสําคัญหลายประการของภาครัฐ   และจิตสํานึกของเกษตรกรที่เขารวมในโครงการนํารองฯ 
โดยมีความเชื่อม่ันในแนวคิดและวิธีการทําเกษตรยั่งยืนวาเปนส่ิงที่ถูกตอง เปนที่ยอมรับของสังคม 
สงผลตอการพัฒนากระบวนการเรียนรูของเกษตรกรในโครงการเปนอยางยิ่ง 

ความรวมมือและการสนับสนุนจากองคกรภายนอก จากกระแสแนวคิดเรื่องความยั่งยืนทํา
ใหภาครัฐ เอกชน และองคกรพัฒนาเอกชนปรับเปล่ียนบทบาทการทํางานดานการเกษตร โดยเนน

เกษตรกรที่สมัครเขารวมโครงการนํารองฯ 

กิจกรรมการเรียนรูที่เกีย่วของกับการพัฒนาแนวคดิ/เทคนคิวิธีการในการทาํการเกษตรยั่งยืน/การวิจยั/การตลาด/ 
การประเมินผล/การประชุม/การแลกเปลี่ยน/การศึกษาดูงาน 

กิจกรรมการเรียนรูที่เกีย่วของกับการพัฒนาและการบริหารจดัการกลุม/โครงการ 

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะเฉพาะบุคคล 

กิจกรรมการเรียนรูอื่นๆ 

เกษตรกรที่ผานกระบวนการเรียนรูของโครงการมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทศันใหเชื่อม่ันในแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน / 
มีการปรับเปลี่ยนฐานการผลติจากระบบเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวมาเปนเกษตรกรรมยั่งยืน/ 
การพัฒนาระบบนิเวศแบบองครวม /มีการพึ่งตนเอง/ ลดการพึ่งพิงปจจัยภายนอก / 

สรางความมั่นคงทางดานอาหารภายในครอบครัวและชุมชน 
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ใหความสําคัญในการทําการเกษตรแบบยั่งยืนทําใหเกิดองคกรที่เปนพันธมิตรสําคัญตางๆ ของ
โครงการนํารองฯ เชน สถาบันการศึกษา  กรมวิชาการเกษตร  หนวยงานสาธารณสุข  เปนตน เขามา
ชวยในการทํางาน และการหนุนเสริมความรูในการสรางกระบวนการเรียนรูใหกับเกษตรกรที่เขารวม
ในโครงการ ดังจะเห็นไดจากการที่มีนักวิจัยและนักวิชาการเขาไปรวมกันทํางานในโครงการ  การใช
วิทยากรและสถานที่ของรัฐในการอบรม ศึกษาดูงาน เปนตน เชน โรงพยาบาลพนมสารคามอนุญาต
เกษตรกรเขาไปขายผลผลิตและผลิตภัณฑเกษตรยั่งยืนในโรงพยาบาล  มูลนิธิสายใยแผนดินและ 
กรีนเนทเขาไปชวยหนุนเสริมเกี่ยวกับการตลาดขาวอินทรียและการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม      
นาอินทรีย เปนตน 

ปจจัยภายใน ปจจัยภายในที่สําคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนรูเกษตรกรรมยั่งยืน
ของเกษตรกรรายยอยภูมินิเวศนฉะเชิงเทราใหประสบความสําเร็จ ไดแก 

ความตระหนักในปญหาตางๆ ของสมาชิก   จากการทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวของเกษตรกร
มาเปนระยะเวลานานทําใหเกษตรกรกอนเขารวมโครงการมีปญหาหนี้สิน จากราคาผลผลิตตกต่ํา  
ซึ่งเกษตรกรสวนใหญของโครงการปลูกพืชไรเปนหลัก เชน มันสําปะหลัง ขาว เมื่อมีผลผลิตออกมา
มากทําใหผลผลิตลนตลาด ประกอบกับพื้นที่ภูมินิเวศนฉะเชิงเทรามีปญหาจากภัยธรรมชาติ ปญหา
น้ําทวม ปญหาฝนไมตกตามฤดูกาล ปญหาโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด สารเคมีทางการเกษตรมี
ราคาแพง  ปญหาตางๆ เหลานี้ทําใหเกษตรกรตกอยูในวงจรที่ไมสามารถพึ่งตนเองได มีเกษตรกร
กลุมหนึ่งหาทางออกโดยการปรับเปล่ียนวิถีการผลิตหันไปทําเกษตรกรรมยั่งยืน เชน การทําเกษตร
แบบผสมผสาน  ดวยการทํางานรวมกับองคกรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ และเมื่อเกิดโครงการนํารองฯ 
ขึ้นเกษตรกรเหลานี้ก็เขามาเปนคณะทํางานเพื่อดําเนินโครงการและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนจากแนวคิดการทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวมาเปนเกษตรกรรมยั่งยืน 

ผูนําเกษตรกรเหลานี้อาทิเชน นายสนิท  คําขะ  นายใบศร  เนตรหาญ  นางสรอยทอง  ออกบัว  
นายน้ําคาง ม่ันศรีจันทร  นางนุชนารถ  แกวอุย  นายไปล  วงศสุวรรณ นางวาสนา  เสนาวงศ      
เปนตน  เปนปจจัยภายในที่สําคัญอีกปจจัยหนึ่งที่มีสวนในการพัฒนากระบวนการเรียนรูของ
โครงการนํารองฯ  ภูมินิเวศนฉะเชิงเทรา  เนื่องจากเกษตรกรเหลานี้เปนเกษตรกรรุนแรกที่เขารวม
โครงการฯ และเปนคณะอนุกรรมการที่ทําหนาที่บริหารโครงการ  เปนคณะทํางานของภูมินิเวศน
ฉะเชิงเทรา  เขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ที่ภูมินิเวศนจัดขึ้น  เมื่อผานกระบวนการเรียนรูใน
กิจกรรมตางๆ แลวจะเปนผูพัฒนากระบวนการเรียนรูใหกับสมาชิกโครงการที่เขามาใหมตอไป  สวน
ใหญผูนําเกษตรกรของภูมินิเวศนฉะเชิงเทราสามารถพัฒนาตนเองไปสูการเปนวิทยากรชุมชน  และ
เปนกําลังสําคัญในการสรางและพัฒนากระบวนการเรียนรูเกษตรกรรมยั่งยืนไปสูสมาชิกและ
เกษตรกรที่สนใจตอไป เมื่อส้ินสุดระยะเวลาของโครงการ 

การจัดกิจกรรม  รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการแกไขปญหาตางๆ ของการดําเนิน
โครงการนํารองฯ ของภูมินิเวศนฉะเชิงเทราเปนปจจัยภายในที่สําคัญอีกปจจัยหนึ่งในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ เกษตรกรรุนแรกที่เขารับ
โครงการจะเปนคณะทํางานของภูมินิเวศนและเปนผูจัดกระบวนการเรียนรูใหกับเกษตรกรที่เขารับ
โครงการในรุนตอมา ไดนําประสบการณและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการในชวงแรก
ไปพัฒนาปรับปรุง รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม สอดคลองกับเงื่อนไข ความตองการและสภาพ
ปญหาของสมาชิกอยางแทจริง ทําใหการพัฒนากระบวนการเรียนรูเกษตรกรรมยั่งยืนของภูมินิเวศน
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ประสบความสําเร็จ ตัวอยางเชน เดิมเมื่อเกษตรกรที่เปนสามีเขารวมการอบรมในกิจกรรมการเรียนรู
ตางๆ ของโครงการทําใหตองใชเวลาอยูนอกบานมาก  ภรรยาที่อยูบานเกิดความสงสัยและไมเขาใจ
สามีวาไปทําอะไร  ทําใหเกิดปญหาครอบครัว ตอมาจึงจัดใหเปนการประชุมหมุนเวียนไปตามแปลง
ของสมาชิกแทน หรือเรียกวา “เวทีประชุมสัญจร”  ซึ่งเปนการดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูไปในตัว 
เปนการชื่นชม ใหคุณคา และเรียนรูจากกันและกันของเกษตรกร เปนการสรางเครือขายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเกษตรกรในประเด็นที่หลากหลายและมีจุดเดนที่แตกตางกันไป ไมมี
รูปแบบตายตัว แตที่เหมือนกันคือเจาของบานจะเปนตัวเอก หรือเจาภาพในการชวนคุย หลังจากนั้น
จะเปนเวทีของสมาชิกทุกๆ คน นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนการอบรมที่ใชวิทยากรภายนอกมา
เปนวิทยากรในชุมชน การปรับกิจกรรมการดูงานภายนอกที่ตองใชระยะเวลาและการเดินทางเปน
เวลานานทําใหสมาชิกสวนใหญไมสามารถเขารวมกิจกรรมได มาเปนการสรางแหลงเรียนรูในชุมชน 
ทําใหสมาชิกของโครงการสวนใหญสามารถเขารวมกิจกรรมได เปนตน 

ปจจัยภายในอันดับสุดทายไดแกความสามารถเชื่อมประสานกับองคกรและเครือขาย เชน 
กลุมออมทรัพยจํานวน 12 กลุมซึ่งเปนฐานสําคัญในการสรางเครือขายการเรียนรู องคกรพัฒนา
เอกชน เชน มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) มูลนิธิสายใยแผนดินและกรีนเนท รวมทั้งองคกร
พัฒนาเอกชนในพื้นที่ ในการหนุนเสริมกิจกรรมการพัฒนาตางๆ ทําใหเกิดการประสานพลัง 
(synergy) และสรางสัมพันธภาพและแนวรวมของเครือขายการเรียนรู เปนหุนสวนแหงความรวมมือ
และเปนการเติมเต็มในส่ิงที่ขาดใหแกกันและกัน กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดังกลาว เปน
กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูและวิธีการสรางความหมายรวม
ระหวางบุคคล กลุมคน และเครือขาย ส่ิงเหลานี้กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการสรางความรูใหม
อยางตอเนื่อง 
 
สรุปผลการศึกษา 

การพัฒนากระบวนการเรียนรูเริ่มจากการอบรมและปรับแนวคิดในการทําเกษตรกรรม
ยั่งยืน  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคนิควิธีการตางๆ ในการทําเกษตรกรรมยั่งยืน การศึกษาดู
งาน การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  การสรางเครือขายการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกชุมชน การ
วิจัยและพัฒนาแบบมีสวนรวม  และการประเมินผลแบบมีสวนรวมของสมาชิก  ในระยะตอมาได
สรางและพัฒนาเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จใหเปนเกษตรกรตนแบบในฐานการผลิตตางๆ และ
สามารถเปนวิทยากรชุมชน ซึ่งตอมาไดพัฒนาเปนโรงเรียนเกษตรกรเพื่อเปนแหลงการเรียนรู
เกษตรกรรมยั่งยืนในชุมชน ปจจัยความสําเร็จของการพัฒนาการเรียนรู คือ ปจจัยภายนอก ไดแก
การเผยแพรแนวคิดในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน ความรวมมือและการสนับสนุนจากองคกร
ภายนอก สวนปจจัยภายใน ไดแก ความตระหนักในปญหาของสมาชิก การมีผูนําที่มีความสามารถ
ในการสรางกระบวนการเรียนรูของกลุม การจัดกิจกรรมในรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการ
แกปญหา ตลอดจนความสามารถในการเชื่อมประสานกับองคกร/เครือขาย โดยเนนการจัด
กระบวนการเรียนรูรวมกันอยางมีปฏิสัมพันธเพื่อการพึ่งตนเอง  กระบวนการเรียนรูจึงนับวาเปน
หัวใจของการสรางคนในการทําเกษตรยั่งยืน  โครงการนํารองฯ ภูมินิเวศนฉะเชิงเทรานับวาประสบ
ความสําเร็จในการสรางคนโดยเฉพาะกลุมกาวหนาที่มีจํานวน  50  ครัวเรือน  สามารถจัดเปนแหลง
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เรียนรูไดกวา  25  ฟารม  และเปนวิทยากรชุมชนไดมากกวา  20 คน  ดังนั้นกระบวนการเรียนรูเปน
หัวใจของการพัฒนาคน และคน (เกษตรกร) ที่พัฒนาแลวจะสามารถพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนให
กาวหนาตอไป   
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