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บทคัดยอ  
 ความคิดความยืดหยุนเปนกรอบการทํางานเพื่อสรางความเขาใจความสัมพันธของระบบนิเวศน และ
สังคมที่ชวยใหเกษตรกรรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความไมแนนอน ทําใหทฤษฎีความยืดหยุนสามารถใช
เปนกรอบสําหรับการวิเคราะหความย่ังยืนของฟารมบทความน้ีผูวิจัยมองระบบฟารมเปนระบบปรับตัวที่มี
ความซับซอน และเพื่อใหบรรลุความย่ังยืนของฟารมเกษตรกรจําเปนตองสรางทางเลือกใหมโดยการบูรณาการ
ความหลากหลายของกิจกรรมการผลิตโดยผานการทดลองและการปฏิบัติผูวิจัยศึกษาการเปลี่ยนแปลงและกล
ยุทธที่เกษตรกรใชในการจัดการวัฏจักรการปรับตัว ไดประเมินความย่ังยืนของฟารมโดยการวิเคราะหการ
ปรับตัวและความสามารถในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงโดยยังคงรักษาโครงสรางและหนาที่ งานวิจัยน้ีได 
ทํางานรวมกับเกษตรกรรายยอยในอําเภอแมแตง และสารภี จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเกษตรกรทําการผลิตแบบ
อินทรียในระบบเกษตรผสมผสาน และระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ ตามลําดับ ความยืดหยุนปรากฏเมื่อ
เกษตรกรสามารถรับมือกับสิ่งรบกวนตาง ๆ  และเมื่อการผลิตในฟารมถูกปรับใหสอดคลองกับนิเวศนในทองถ่ิน
และตอบสนองตอตลาดที่หลากหลาย ผูวิจัยสรุปวาการเปลี่ยนระบบการผลิตเปนเกษตรย่ังยืนเพียงอยางเดียว
อาจเปนเงื่อนไขที่ไมเพียงพอสําหรับใหเกิดความยืดหยุนของฟารมสิ่งทาทายคือความสามารถในการปรับตัว 
การเรียนรูและการจัดระเบียบตนเอง 
 
คําสําคัญ: ความยืดหยุนของฟารม, วัฏจักรการปรับตัว, ระบบสังคม-นิเวศน, เกษตรย่ังยืน,จังหวัดเชียงใหม 
 
Abstract 
 Resilience thinking offers a framework for understanding socio-ecological systems that 
enable farmers to cope with changes and uncertainties, and thus resilience theory can be a 
useful framework for analyzing farm sustainability. In this paper we conceptualize the 
farming system as a complex adaptive system, and to achieve farm sustainability, farmers 
need to create new options by integrating diversity through experimentation and 
implementation. We explore the nature of change and strategies that farmers manage to 
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navigate an adaptive cycle. We then assess farm sustainability through adaptability, and 
capacity to undergo change and still retain structure and function. Participatory research 
approach was employed to work with smallholder farmers in Maetaeng and Saraphi districts, 
Chiang Mai province, who had adopted organically-based integrated farming, and pesticide-
free vegetable-based production systems, respectively. Resilience is emerged when farmers 
are able to cope with various disturbances, when farm production is adjusted to local 
ecological niches and differentiated markets. We conclude that conversion alone to 
sustainable agriculture may not be sufficient conditions to ensure farm resilience. Ability to 
adapt, learn, and self-organize is a real challenge. 
 
Keywords: farm resilience, adaptive cycle, socio-ecological systems, sustainable agriculture, 

Chiang Mai 
 
บทนํา 

ในการผลิตทางการเกษตรในปจจุบัน เกษตรกรตองเผชิญความเสี่ยงดานตาง ๆ  เชน ความผันผวนดาน
ราคา ความไมแนนอนของตลาด ราคาของนํ้ามันเช้ือเพลิง การแปรปรวนของสภาพอากาศ  เปนตน ซึ่ง
เกษตรกรจําเปนตองใชความสามารถในการรับมือเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบ และการปรับตัวตอสิ่งที่
เกิดข้ึนในอนาคต1 หรือสามารถกลาวไดวา เกษตรกรจําเปนตองสรางความยืดหยุนในการผลิต2นอกจากน้ี
ระบบการผลิตที่มีความยืดหยุนจะตองมีความสามารถในการดูดซับการรบกวนและฟนตัวขณะที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในการรักษาหนาที่ โครงสราง และการสะทอนกลับของระบบ 3 ,4  

ดังน้ันความยืดหยุนหมายถึงสมรรถนะของระบบที่เกิดข้ึนเพื่อรับมือตอการเปลี่ยนแปลง  ในบริบทของ
การเกษตรเกษตรกรมีการปรับตัวภายใตการเปลี่ยนสภาพแวดลอม ระบบนิเวศน เศรษฐกิจสังคมและการเมือง  
ความสามารถของบุคคลที่จะปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงเปนคุณสมบัติและพฤติกรรมที่สําคัญ
สําหรับการสรางสังคมความยืดหยุนทางนิเวศนเกษตร 5 แนวคิดความยืดหยุน (Resilience) สามารถพัฒนา
เปนกรอบคิดเพื่อทําความเขาใจพลวัตของระบบที่ซับซอน นอกจากน้ีความยืดหยุน ยังเนนความสามารถในการ
เช่ือมโยงระบบนิเวศนและสังคม และการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ทําใหลดความเปราะบางลง 6  
เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงและความซับซอนของระบบฟารม เปนผลจากการพึ่งพาซึ่งกันและกันระหวางมนุษย
กับระบบนิเวศน  การใชกรอบคิดความยืดหยุนจึงเปนประโยชนเมื่อนํามาวิเคราะหระบบฟารม  Carpenter et 
al.3ไดเสนอแนะวาความยืดหยุนของระบบนิเวศนและสังคมประกอบดวย 3  ลักษณะไดแก ความสามารถใน
การดูดซับ (การเปลี่ยนแปลงระบบสามารถรองรับในขณะที่รักษาหนาที่และโครงสราง), ความสามารถในการ
จัดการดวยตัวเอง (self-organization) (เมื่อเทียบกับการขาดองคกรสนับสนุนหรือองคกร ที่กําหนดจาก
ภายนอก) และความสามารถในพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองและการปรับตัว  

นอกจากน้ี Folke and Berkes 4 ไดอธิบายความยืดหยุนทางสังคมและระบบนิเวศนจากกรณีศึกษา
ตาง ๆ และไดเสนอแนะปจจัยสี่ดานที่มีผลตอสรางความยืดหยุนในทางสังคมและระบบนิเวศ  ไดแก ในการ
เรียนรูที่จะอยูกับการเปลี่ยนแปลงและความไมแนนอน เกษตรกรจําเปนตองเรียนรูจากวิกฤตการณและเพื่อ
รับทราบการดํารงอยูของความไมแนนอน การดําเนินการจัดการเกี่ยวกับระบบเกษตรซึ่งรวมถึงการกระจาย
ความเสี่ยง ปจจัยสวนที่สอง เกี่ยวของกับการใชความหลากหลายทางนิเวศนและความหลากหลายของกลุม
คนทํางาน โดยทั่วไปเกษตรกรเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศน และความหลากหลายใน



การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 7 | 92 

ระบบสังคมที่ประกอบดวยความหลากหลายของบุคคล, สถาบัน, องคกรและผูมีบทบาทหนาที่ กลุมของคนที่มี
ความสําคัญสําหรับการจัดการเพื่อสรางความยืดหยุน ความหลากหลายทางนิเวศนและทางสังคมน้ีจะตอง
สอดคลองกับระบบนิเวศน และครอบคลุมความรูในระบบนิเวศน  สวนปจจัยที่สาม การเช่ือมโยงองคความรู
ประเภทตาง ๆ ที่มีผลตอการเรียนรู องคความรูทางวิทยาศาสตรที่ไดรับจากภายนอกและภูมิปญญาทองถ่ิน
จากการปฏิบัติในการสรางความยืดหยุน และปจจัยที่สี่คือการสรางโอกาสใหมีการพัฒนาสมรรถนะในการ
จัดการองคกรดวยตนเองที่ไปสูความย่ังยืนของสังคมระบบนิเวศน และสังคม  

บทความน้ีไดใหความสําคัญของพัฒนาการดานการเรียนรูของเกษตรกรที่เกิดจากเกษตรกรไดทดลอง
และพัฒนากลยุทธที่จะรับมือและปรับตัวตอตอการเปลี่ยนแปลง การทดลองเปนหน่ึงในกลยุทธพื้นฐานที่
เกี่ยวของในความพยายามของเกษตรกรในการเรียนรู เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและควบคุมสภาพแวดลอม 
7 อยางไรก็ตามการทดลองเปนพื้นฐานของเกษตรกรในการทําฟารม การทดลองของเกษตรกรจากกรณีศึกษา 
การผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรที่มีพัฒนากรดานการผลิตมามากกวา 10 ป ในพื้นที่บานปงนอย อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม โดยมีการจัดการระบบนิเวศนและสังคมจนกลาวไดวามีความย่ังยืนของระบบ ซึ่งจาก
การนํากรอบคิดความยืดหยุนเพื่อวิเคราะหความสามารถในการปรับตัวและกลยุทธของเกษตรกรในการรองรับ
ตอการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการพัฒนาองคความรูที่เกิดจากการทดลองของเกษตรกรทําใหเกษตรกร
ออกแบบการใชประโยชนที่ดินและระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษที่ตอบสนองตอความตองการไดอยาง
ตอเน่ือง พรอมทั้งสรางภาคีสัมพันธกับผูบริโภคและผูประกอบการจนเกิดความเช่ือมั่นในดานคุณภาพ 
เน้ือหา 
การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต 

เกษตรกรบานปงนอยไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการโรงเรียนเกษตรกรจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน (IPM-FFS) โดยสํานักงานการเกษตรอําเภอสารภี กรมสงเสริมการเกษตร โครงการดังกลาวเปดรับ
สมัครเกษตรกรทีม่ีความสนใจจํานวน 25 ราย เขารวมเรียนรูหลักนิเวศวิทยาและการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี
ผานกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเปนเวลา 3 เดือน (มีนาคม – มิถุนายน 2544) เนนการปฏิบัติจริง เรียนรู
รวมกันในแปลงเรียนรู และแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางเกษตรตลอดฤดูกาลต้ังแตปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว 
เกษตรกรพบปะกันสัปดาหละหน่ึงครั้งรวมเรียนรูการจัดการศัตรูพืชในการผลิตกะหล่ําดอกเพียงชนิดเดียว 
โรงเรียนเกษตรกรครั้งน้ีไมไดสรางความประทับใจใหแกเกษตรกรเทาใดนักเน่ืองจากกะหล่ําดอกไมสามารถ
เจริญเติบโตไดดีในชวงฤดูรอน และการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในพืชผักเชิงเด่ียว ไมสามารถสราง
กระบวนการทํางานเชิงนิเวศน (ecological functions) ของพืชปลูก แมลงศัตรูพืช และศัตรูธรรมชาติไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เกษตรกรจึงขาดความเช่ือมั่นเกี่ยวกับวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน และหันไปผลิตใน
ระบบเดิมที่อิงสารเคมี 

ตอมาเกษตรกรไดเขารวมโครงการผลิตพืชผักปลอดสารพิษโดยผานกระบวนการโรงเรียนเกษตร
รวมกับศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ซึ่งเนนการใชประโยชนของความหลากหลายชีวภาพทางเกษตร 
เกษตรกรสวนใหญเลือกพืชผักชนิดใหมใหมีความหลากหลายมากข้ึน เชน ผักบุง คะนา ผักโขมจีน ปวยเลง ต้ัง
โอ แตยังคงทําการผลิตนอยชนิดเพียง 3-4 ประเภทรวมกัน และเนนผักกินใบเปนหลัก มีเกษตรกรเพียงราย
เดียวที่ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตผักเชิงเด่ียวเปนการผลิตพืชผักที่หลากหลายมากกวาสิบชนิดหมุนเวียนกัน
ตลอดฤดูผสมผสานกันทั้งผักอายุสั้น-อายุยาว ผักกินใบและผักใหผล โดยคํานึงถึงความตองการของตลาดเปน
หลัก ซึ่งหากเกษตรกรไมสามารถจําหนายไดหมดในตลาดนัดเฉพาะยังคงสามารถจําหนายใหกับพอคาทองถ่ิน
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ในราคาผักทั่วไปไดเชนเดิม นอกจากน้ีเกษตรกรยังไดมีสวนรวมในการพัฒนาตลาดพืชผักปลอดสารพิษหลาย
รูปแบบ 

ภายหลังจากสิ้นสุดโครงการโรงเรียนเกษตรกรในป 2546 เกษตรกรหน่ึงรายที่หันมาปลูกผักปลอด
สารพิษไดปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตมาอยางตอเน่ืองจนกระทั่งผลผลิตคงที่ โดยมีตลาดฝากขายที่ราน
จําหนายสินคาปลอดสารพิษ สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนหลัก ขณะเดียวกัน ศวพก. ไดมีการขยายแนวคิดการผลิตผักปลอดสารพิษไปสูพื้นที่
เขตชานเมืองใกลเคียง เชน อ.แมริม และ อ.แมแตง เปนตน เมื่อมีกลุมผูผลิตพืชผักปลอดสารพิษเพิ่มมากข้ึน 
ในป 2547  ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษจึงเกิดข้ึนเพื่อเปนแหลงรองรับผลผลิตที่กลุมเกษตรกรผลิตข้ึนโดยไมใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช เช่ือมโยงผูผลิตและผูบริโภค และเกษตรกรไดรวมกลุมจัดต้ังเปน “เครือขายเกษตรปลอด
พิษแมปง” รวมเรียนรูดานการจัดการตลาดและการพัฒนาศักยภาพการผลิต รวมทั้งพบปะพูดคุยกับหนวยงาน 
ผูบริโภค และผูประกอบการ จนผลักดันเครือขายเขาสูระบบการจําหนายในไฮเปอรมารเก็ตไดในปลายป 2547 
9 จากการรวมพัฒนาอยางมีสวนรวมทั้งดานการผลิตและการตลาดทําใหเกษตรกรในกลุมปงนอยไดเรียนรูการ
จัดการสงผลตอการพัฒนาและความสําเร็จของเครือขายเกษตรปลอดพิษแมปงเปนอยางมาก10 ซึ่งพบวา
เกษตรกรมีการพัฒนาทั้งดานการผลิต การตลาด และแนวคิดใหมๆ อยางตอเน่ือง11  

ความสําเร็จของเกษตรกรตนแบบหน่ึงรายของชุมชนบานปงนอยทําใหพื้นที่ดังกลาวไดกลายเปนศูนย
เรียนรู และแหลงศึกษาดูงานของหนวยงานภาครัฐทั้งจากภายในและตางประเทศ และเปนจุดเปลี่ยนทําให
สมาชิกของกลุมรายอื่นกลับมาใหความสนใจการปลูกผักปลอดสารพิษ จนกระทั่งปจจุบันการผลิตผักปลอด
สารพิษไดขยายจากบานปงนอยไปยัง 4 หมูบานภายในตําบลสันทราย ดังแสดงใน Table 1 ซึ่งในป 2551 
กลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษบานปงนอยไดเปนตัวแทนชุมชนในตําบลรับการสนับสนุนจากกรมสงเสริม
การเกษตรจัดต้ังเปน “ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเปนแหลงเรียนรูแบบครบวงจรของชุมชน กิจกรรม
ที่กลุมเกษตรกรไดรับการสนับสนุนเพิ่มเติม ไดแก การเลี้ยงหมูหลุม ไกพื้นเมือง และปลาทับทิม และใน
ปจจุบันยังมีรูปแบบการผสมผสาน การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ กับการเลี้ยงปศุสัตว ไดแก หมูหลุม ไก
พื้นเมือง เปด และปลา และขยายการผลิตผักปลอดสารพิษและตลาดสงพืชผักปลอดสารพิษกลุมสมาชิกใน 4 
หมูบาน โดยมีตลาดที่จําหนายหลักไดแก หางคารฟูร  ตลาดศูนย วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตลาดโรงเรียนปรินส ตลาดเทศบาล ตลาดสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ซึ่งสามารถจัด
จําหนายไดทุกวัน เฉลี่ยรายไดตอสัปดาหประมาณ 10,000 บาท ซึ่งแตเดิมที่เริ่มผลิตรายไดจากการจําหนาย
สัปดาหละ 1000 บาท และยังตองจําหนายใหกับตลาดผักทั่วไปที่เปนเคม ี  
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Table 1 Pesticide free vegetable farmers network extended from Ping Noi group  
Village 

no. 
Ban Member 

(households) 
Types of pesticide free vegetable 

8 Pingnoi     30 Chinese vegetables, Local vegetables, fruit (papaya, 
jack fruit, guava, mango, banana, coconut) 

1 Sanlamchang    3 Local vegetable 
7 Pingloung  10 fruit (papaya, jack fruit, guava, mango, banana, 

coconut) 
10 Sanmahawong   6 Chinese vegetables, Local vegetables 

 นอกจากน้ียังมีการขยายแนวคิดสูชุมชนเริ่มข้ึนในป 2549 โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุน
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมกับ “เกษตรอาสา1” ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบลสันทราย 
จัดทําโครงการใหโรงเรียนภายในตําบล ไดนํานักเรียนมาศึกษาดูงานการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร
ตนแบบ โดยคาดหวังวาจะสามารถขยายผลในแปลงผลิตของโรงเรียนเช่ือมโยงกับโครงการอาหารกลางวัน 
ตลอดจนครัวเรือนสามารถผลิตผักปลอดสารพิษบริโภคและจําหนายตอไป    
 
Table 2 Characteristics of transformation of pesticide free vegetables in Saraphi distict 
Characteristics Pesticide-free vegetables, Ban Ping Noi, Chiang Mai 
1.Objectives Food safety, quality, efficiency, health 
2.Key actors Farmer leader, members, local consumers, supermarket 

3. Networks Pesticide-free farmers networks in 4 villages 
Mae Ping Networks in 4 districts   

4. Marketing Directly and locally to consumers and hypermarket (about 4-5 markets 
channels) 

5. Farmers experimentation 2000-2005: type of vegetables, plant nutrition, crop diversity 
2006-2008: diversified market, seasonal vegetables and year round, 
compost, other bio-fertilizers 
2008-2011: integrated crop and livestock (fish, poultry, pig), compost 
from farm yard manure 

6. Adaptation 2000-2005: Chinese vegetable 4-5 species, local vegetables 3-4 species 
2006-2008: Chinese vegetable with seasonal vegetables and year 
round of  leaf and fruit type of vegetables, fruit, local vegetables, 
diverse market 
2009-2011: learning center, crop and livestock integration 

 
 
 
                                                        
1 “เกษตรอาสา” เปนตัวแทนของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล เปนโครงการของกรมสงเสริมการเกษตร

เร่ิมตนในป 2549 ทําหนาที่เปนแกนนําเกษตรกร ใหความรูทางดานการตลาดและการวางแผนการปลูก จัดทําโครงการของบประมาณ
สนับสนุน และรายงานความเสียหายใหกับองคการบริหารสวนตําบล และสํานักงานเกษตรระดับอําเภอ เกษตรอาสาในตําบลสันทรายมี
จํานวนทั้งสิ้น 24 คน จาก 12 หมูบาน  
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การสรางเสถียรภาพในระบบการผลิต 
เกษตรกรที่ผลิตพืชผักปลอดสารพิษไดมีการทดลองอยางตอเน่ือง ในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

หลายชนิดในแปลงเพาะขนาดเล็ก เพื่อสังเกตการเจริญเติบโต การใหผลผลิต และความตานทานโรคและ
ศัตรูพืชกับชนิดพืชผักที่ทําการทดลองปลูก  ซึ่งกลาวไดวาการสรางความรูของเกษตรกรเกิดจากการทดลอง
และปฏิบัติจริง ซึ่งเปนลักษณะเบื้องตนที่เกี่ยวกับการสรางความยืดหยุน1  นอกจากน้ีการคัดเลือกพันธุพืชผักที่
ปลูกในแตฤดูข้ึนอยูกับแหลงขอมูลและความรูที่ไดมาจากหลายแหลง เชน เกษตรกร นักวิจัย ผูคาในทองถ่ิน
และจากผูบริโภคในตลาดชุมชน เกษตรกรไดพัฒนาชนิดของพืชปลูกโดยมีความหลากหลายของชนิดพืชผัก
มากกวา 30 ชนิดทั้งทั้งที่เปนพันธุทองถ่ินและพันธุที่มีการบริโภคกันทั่วไป เกษตรกรใชเวลามากกวาสองปใน
การปรับปรุงระบบการผลิตกอนที่เกิดเสถียรภาพของผลผลิตผัก เกษตรกรไดผานกระบวนการเรียนรูในการ
บริหารศัตรูพืชแบบผสมผสานโดยการใชกับดักสีเหลืองในแปลงปลูก เมื่อความหลากหลายของชนิดพืชปลูก
เพิ่มข้ึนทําใหศัตรูพืชธรรมชาติเริ่มลดลง นอกจากน้ีเกษตรกรไดมีการพัฒนาชุดของกลุมผักหลักที่มี
ความสามารถใหผลผลิตตลอดปซึ่งสามารถสรางรายไดและการสรางอาหารไดตลอดทั้งป ซึ่งสวนใหญเปนเมนู
หลักในอาหารประจําวันของคนไทย ไดแก แตงกวา ผักกาดขาวปล ีผักคะนาจีน ผักบุง กระเจี๊ยบเขียว มะเขือ
เปราะ ถ่ัวพู ผักกาดหอม โหระพา ผักชะอม ผักตามฤดูกาลอื่น ๆ ที่มีการผลิตรวมกวา 20 ชนิดตอฤดูกาล เชน 
กะหล่ําปลีรูปหัวใจ คะนา มะเขือสีมวง ถ่ัวฝกยาว บวบ บล็อกโคลี่ ผักโขม แตงกวา ผักชีฝรั่ง ผักชี พริกข้ีหนู 
ฯลฯ  ซึ่งชนิดผักที่หลากหลายเหลาน้ี เกษตรกรสามารถสงขายในตลาดชุมชน ไดแกตลาดมหาวิทยาลัย 
(ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, ศวพก.)  สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ตลาดโรงเรียนปรินสโรแยล  และ
โดยเฉพาะหางคารฟูร ที่มีการจัดสงจําหนายทุกวันที่มีเสถียรภาพรายได โดยมีการจัดคัดบรรจุและติดสติกเกอร 
โดยมีราคาจําหนาย ต้ังแต 5-25 บาท ซึ่งเกษตรกรไดเรียนรูคุณภาพของผลผลิตเมื่อนํามาจัดบรรจุและคัดเลือก
ผักที่มีความสด ขนาดใกลเคียงกัน มีความสําคัญมากกวาปริมาณของผลผลิต ที่สงจําหนายหางคารฟูร, 
เกษตรกรไดรับรายไดเฉลี่ย 2,200 บาทตอวัน หลังหักรอยละ 15 สําหรับคาสถานที่และบริการของหาง  

การเพิ่มความหลากหลายของชนิดพืชผัก ไดนําไปสูเสถียรภาพในระบบการผลิตเรื่อยมา ซึ่งเปน
คุณสมบัติที่สําคัญตอความยืดหยุน  ผลผลิตมีความเสียหายจากศัตรูพืชลดลง ซึ่งเห็นพลวัตของการปฏิสัมพันธ
ควบคูกับการจัดการธาตุอาหารพืชแบบผสมผสานไดทําใหเกิดเสถียรภาพการผลิตหลังจากปที่สาม เกษตรกรมี
การเพิ่มสัดสวนของปุยอินทรียในการจัดการธาตุอาหารพืชแบบบูรณาการและขณะน้ีการใชปุยเคมีไดลดลงไป
มากกวาครึ่งหน่ึง ซึ่งในปจจุบัน ป 2554 เกษตรกรมีการพัฒนาการใชสารอินทรียชีวภาพรวมถึงการใชมูลสัตวที่
มีการผสมผสานในระบบการผลิต 
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Figure 1 Transformation of pesticide free vegetable system to integrated farming system 

 in Ban Ping Noi 
 
การสรางความยืดหยุนภายในฟารม  

ความย่ังยืนของระบบ นอกจากหมายถึงการเพิ่มความสามารถในการปรับตัวเมื่อเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลง ยังตองรับมือกับเหตุการณไมคาดคิดที่เกิดข้ึน 2 ความย่ังยืนของระบบข้ึนอยูกับความสามารถของ
ระบบนิเวศนและเศรษฐกิจสังคมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก และนัยยะ
ความสามารถในการทดลองและเรียนรูดวยตนเองและรักษาความสามารถในการปรับตัวน้ี 12,13 เปนแนวคิด
พื้นฐานของการเกษตรแบบย่ังยืน ดังน้ันความยืดหยุนจําเปนสําหรับความย่ังยืน กรณีศึกษาเกษตรกรในบานปง
นอย สามารถอธิบายเกษตรกรที่พัฒนาไปสูความยืดหยุนในฟารม เกษตรกรไดมีการพัฒนาระบบการผลิตผัก
แบบผสมผสานกับการเลี้ยงสัตวปก และหมูหลุมในพื้นที่ประมาณ 4 ไร (0.6 เฮกเตอร) ซึ่งเกษตรกรมีการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตตลอดระยะเวลา 10 ปดัง Figure 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดํารงชีพในครัวเรือนใน
หลายวิธีและจากการปรับตัวดังกลาวพบวา 1. สรางรายไดประจําปรวม 670,000 บาท จากการจําหนาย
ผลผลิตผักปลอดสารพิษในหางคารฟูร จังหวัดเชียงใหม  2. การจางงานเต็มเวลาสําหรับสมาชิกในครัวเรือนซึ่ง
ทําหนาที่จําหนายสินคาโดยตรงในตลาดชุมชนในเมือง 3. สงเสริมใหเกษตรกรรายยอยในหมูบานจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑผักของในกลุมสมาชิก บานปงนอย 4. เกษตรกรตัวอยางและเปนศูนยการเรียนรูสําหรับชาวบานและ
โครงการขยายตางๆ ที่ตอยอดจากภาครัฐและเอกชน ตัวอยางเชน สํานักมาตรฐานเกษตรและอาหารแหงชาติ
ที่มีการทํางานรวมกันกับเกษตรกรในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในสําหรับหลักปฏิบัติการเกษตรที่ดีและ
เหมาะสม (GAP) ลักษณะในการทําการเกษตรอินทรียของเกษตรกรมีการบูรณาการซึ่งมีการคอยๆสราง
ความสัมพันธระบบนิเวศนระหวางระบบการผลิตพืชผักและปศุสัตว ที่นําไปสูการพึ่งพาตนเองดานอาหารของ
ครัวเรือน โดยที่เกษตรกรไดเริ่มตนเพิ่มความหลากหลายระบบการผลิตจากชนิดพืชผักตาง ๆ เปนสัตวปก 
ไดแก ไกและเปดพันธุพื้นเมือง โดยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ และมีการนําเอาเศษวัสดุที่มีอยูใน
ทองถ่ิน เชน แกลบ ฟาง และสารสกัดจากจุลินทรีย ที่ชวยลดกลิ่นสะสมของมูลสุกร ซึ่งวัตถุประสงคหลักของ
เกษตรกรในการเลี้ยงดูสุกรการพึ่งพาตนเองในปุยอินทรียและการผลิตลูกสุกรเองโดยลูกสุกรอายุประมาณ 4 
เดือนจากการขุนสุกร ไดสรางรายไดใหกับเกษตรกรเพื่อใชในการดําเนินงานฟารม เชน สนับสนุนคาใชจายดาน
แรงงาน นอกจากน้ีเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงการใชสารกําจัดศัตรูพืชในระบบการผลิตพืชเพื่อคอยๆปรับ
ระบบการผลิตไปเปนการผลิตในรูปอินทรีย ขณะที่ยังรักษาหนาที่ของนิเวศนเกษตรและโครงสราง และการ
สรางความหลากหลายทางชีวภาพเกษตรอินทรียในฟารมชวยรับแรงกระแทกและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได 

Saturday community 
Market at the MCC 

 

Diversified market 
brokerage systems 

Experimentation 
modification 

Farmer Field School (FFS) 
Intervention from MCC 

Inclusion of Wednesday 
community market at the MCC 

Supermarket Livestock  
Integration 

Saraphe district extensions supports 
estrablishment of community learning 

center 

Conversional vegetables: 
integrated and non-integrated on 

longan fruit tree 

Access to 2nd supermarket  
and increase number of sellers and 

community markets 
 

Conversion 
began 
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นอกจากน้ีเกษตรกรมีความสามารถจัดระเบียบตนเองและสรางเครือขายสมาชิกภายในกลุมที่มี
ศักยภาพรวมทั้งทํางานพัฒนาการเรียนรูรวมกันกับหนวยงานภายนอก ไดแกสถาบันของรัฐและมหาวิทยาลัย 
ซึ่งจากกรณีศึกษาน้ีไดเห็นความสามารถในการสรางการเรียนรูและการปรับตัวดวยตนเองโดยผานการทดลอง
เทคโนโลยีการผลิตและการริเริ่มการตลาด กลาวไดวา คุณสมบัติและกิจกรรมเชิงบูรณาการเหลาน้ีแสดงถึง
ความสามารถในการสรางความยืดหยุนเพื่อความย่ังยืนฟารม 13  

สิ่งที่เดนชัดในการสรางความย่ังยืนในระดับแปลงคือการพัฒนาองคความรูดวยการปฏิบัติการทดลอง
ใชประโยชนจากความหลากหลายของพืชผักชนิดตางๆ ที่สอดคลองกับฤดูปลูกและความตองการของผูบริโภค 
จนสามารถลดการทําลายของศัตรูพืช ความหลากหลายของชนิดพืชผัก และตอมาพัฒนาเปนเกษตรผสมผสาน
ไดชวยใหเกษตรกรตอบรับกับภาวะเสี่ยงดานตลาดและราคา ตลอดจนภาวะเครียดดานชีวภาพไดอยางมี
ประสิทธิผล นอกจากน้ีการทํางานระดับเครือขายทั้งภายในกลุมและภายนอกกลุม ไดเสริมสรางสมรรถนะให
เกษตรกรดานการเจรจาตอรองการประสานงาน และยกระดับการทํางานที่ระดับองคกรมากข้ึน 
 
บทสรุป 

การพัฒนาความรูที่เกษตรกรดําเนินการผานการทดลองไมเพียงแตจะไดรับการยอมรับในการวิจัย
เทาน้ัน แตมีความสําคัญตอการสรางความยืดหยุนในฟารม ผลที่ไดจากการทดลองของเกษตรกรสามารถทําให
เกิดการจัดการความรูใหมหรือเทคโนโลยีใหม ซึ่งสามารถถายทอดไปยังเกษตรกรรายอื่น ๆ ในเครือขาย ซึ่ง
สงผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและใหบริการไดรับประโยชนจากผลของการทดลองของเกษตรกร 
ตัวอยางเชนการพัฒนาเทคนิคการจัดการธาตุอาหาร การใชความหลากหลายชนิดพืชที่ทําใหระบบมีความ
สมดุลลดความเสียหายจากศัตรูพืช  และความหลากหลายของพืชที่ปลูกยังสอดคลองกับความตองการของ
ตลาด ผลจากการทดลองเกษตรกรสามารถพัฒนาเทคนิคการเพาะปลูกใหม ๆ ซึ่งกระจายไปยังเกษตรกรราย
อื่น ๆ องคความรูทองถ่ินเปนทรัพยากรที่มีชีวิตที่ถูกพัฒนาข้ึนอยางตอเน่ืองประสบการณและความเช่ียวชาญ
ของเกษตรกรเปนองคประกอบที่สําคัญและขาดไมไดที่จะนําไปสูการพัฒนาเกษตรอยางย่ังยืน15 ซึ่งผลจาก
กรณีศึกษา แสดงใหเห็นวาเกษตรกรมีความสามารถในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง เชน หนวยงานภาครัฐ 
ควรปรับวิธีคิดและวิธีทํางาน เชนการรวมกันทํางานกับกลุมเกษตรกรน้ันตองใหความสําคัญตอเกษตรกร
มากกวาเปนเพยีงผูใหขอมูล การทดลองของเกษตรกรเปนกระบวนการหลักที่สําคัญในการสงเสริมใหเกษตรกร
ไดเขาใจทรัพยากรภายใตบริบทของทองถ่ินและของเกษตรกร 7 ในขณะเดียวกันความรูดานระบบนิเวศน
เกษตรเปนพื้นฐานสําหรับตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการออกแบบระบบฟารมที่มีความยืดหยุนและ
ย่ังยืน  
  การทํางานโดยการทดลองของเกษตรกรแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการรับมือและปรับตัวใหเขา
กับการเปลี่ยนแปลงและการจัดการกับปญหาที่เผชิญโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับปญหาดานเศรษฐกิจและสังคม 
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมใหม ๆ ทําใหเกษตรกรลดจุดเปราะบางในการทําฟารมได และการสราง
ความยืดหยุนของระบบนิเวศและสังคมดวยการจัดการตนเองไดอยางถูกตองและเหมาะสม  ซึ่งบทความน้ี
ตองการที่ช้ีใหเห็นความสําคัญความคิดสรางสรรคของเกษตรกรในการคิดคนนวัตกรรมซึ่งเกิดจากการเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเน่ืองดวยการทดลอง ซึ่งนักวิจัยไมควรมองขาม16,17 Table 3 ไดสรุปและประมวลวัฏจักร
การปรับตัวของเกษตรกรในการสรางความยืดหยุนของฟารมดวยแนวทางและยุทธศาสตรตางๆ  
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Table 3 A summary of farmer’s response to change with different approaches and strategies in an 
adaptive cycle during conversion to pesticide-free vegetable production systems at Ban Ping Noi, 
Chiang Mai 

Nature of 
change 

Farmer’s response 
Approach Strategy Description 

Stress (Stress for 
high input cost, 
health hazard of 
chemically 
based vegetable 
production  
systems) 

Persistence, 
adaptive 
learning 

Exploit Farmer learnt from the systems that work at the MCC 
research station, and interactive social learning 
through Farmer Field School approach about 
production conversion with the use of agro-
biodiversity 

  Absorb The farm was gradually able to absorb biological 
stress from pests by incorporating agro-biodiversity in 
the production systems. The diverse vegetable species 
provided buffering capacity to cope with both 
biological stress and market and price risks. 

Stress Adaptation: 
explore new 
vegetable 
species based 
on consumer 
preference; 
increasing use of 
bio-fertilizers 
and composts; 
diversify farming 
activities and 
market outlets 

Adjust Farmer adjusted production practices, replacing 
chemical fertilizers with bio-fertilizers and composts; 
experimenting with new vegetables to maintain stable 
market share and income; increasing market outlets 
with improved vegetable quality and fair price. 

  Transform Farmer became daily supplier of pesticide-free 
vegetables and fruits to supermarket; established 
farmer network for learning and direct marketing at 
farmer markets; diversified farming activities to include 
livestock such as pig and local poultry; improved 
entrepreneurial skills; transition towards organic 
system 

Adapted from Darnhofer et al., 201018 
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