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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาวิธกี ารจัดการดูแลป่าชุมชนอย่างมีสว่ นร่วม
ของชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 ตำ�บล ท่าชะมวง อำ�เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดย
ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้นำ�ชุมชนและสมาชิกในชุมชน
จำ�นวน 10 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจำ�แนกเป็น
หมวดหมู่ ตีความ แล้วนำ�เสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการดูแลป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของป่าชุมชนบ้าน
นิคมพัฒนาที่ 1 ตำ�บลท่าชะมวง อำ�เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นั้นพบว่า ผู้นำ�และ
สมาชิกในชุมชนมีรปู แบบการจัดการป่าชุมชนโดย การเริม่ จากการสร้างจิตสำ�นึกในการ
ทำ�ให้รสู้ กึ ว่าป่าชุมชนเป็นของทุกคนและมีความรูส้ กึ หวงแหนป่า มีการจัดตัง้ กลุม่ ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม
ในการจัดการดูแล มีการตัง้ กฎระเบียบในการเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน มีวธิ กี าร
จัดการดูแลป่าผ่านทางการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน
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ABSTRACT

The purpose of this study was to explore participation management forest
community in Baan Nikhom Phatthana 1 Tha Chamuang Sub-district, Rattaphum
district, Songkhla province. The data of qualitative study were collected by
in–depth interviews with 10 informants consisting of the interpreted, and
presented with analytical description.
The study found that the participation management of the forest
community in Baan Nikhom Phatthana 1 began from building awareness that
the community so everyone should love and protect it. Natural resources
conservation groups were formed for everyone to participate in managing the
forest. Rules and regulations on utilization or the forest community were set.
Management and care for the forest are conducted through the use of local
wisdom, traditions and culture of the community.
Keywords : community forest, management of community forest

บทนำ�

พื้นฐานของสังคมในชนบท ส่วนใหญ่มักจะพึ่งพาอาศัยป่าเป็นแหล่งในการหา
ปัจจัย 4 เพื่อใช้ในการดำ�รงชีวิต ได้แก่ อาหาร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม
และยังใช้น�้ำ จากแหล่งต้นน้�ำ ลำ�ธารเพือ่ ทำ�การเกษตรกรรม บางครัง้ ก็ยงั เก็บหาผลผลิต
จากป่าเพือ่ เป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลักทำ�ให้มรี ายได้เพิม่ ขึน้
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และป่าก็ยังเป็นแหล่งกำ�เนิดของความเชื่อ ประเพณี
วัฒนธรรม (โกมล แพรกทอง, 2535 : 5) เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยก
จากกันได้ ปัจจุบัน ชุมชนเมืองมีการขยายตัวใหญ่ขึ้น ประชากรเพิ่มมากขึ้น ไม่เว้น
แม้กระทั่งกลุ่มชุมชนที่อยู่ในเขตชนบท และสิ่งที่ตามมาก็คือ การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อ
เข้าไปทำ�มาหากิน หรือบุกรุกเพื่อทำ�เกษตรกรรม (นิวัติ เรืองพานิช, 2533 : 105) หรือ
บางครั้งก็อาจจะบุกรุกโดยพวกนายทุน ที่ต้องการไม้ไปจำ�หน่าย ส่งผลให้ป่ามีจำ�นวน
ลดน้อยลง จนเกิดเป็นปัญหา ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่ป่า ทำ�ให้
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ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติในการดำ�รงชีวติ เพราะชาวบ้านยังต้องพึง่ พาอาศัยและ
ใช้ประโยชน์จากป่า (มณฑล จำ�เริญพฤกษ์, 2535 : 25) จากปัญหาดังกล่าวนี้จึงก่อ
ให้เกิดเป็นความคิดในการทีจ่ ะรักษาและดูแลผืนป่าทีเ่ ป็นสมบัตขิ องชาติและเป็นแหล่ง
อาหาร แหล่งทรัพยากรของชุมชน หรือเป็นทุนทางสังคม จึงได้ก่อกำ�เนิดขึ้นเป็นป่า
ชุมชน
หากกล่าวถึงคำ�ว่า“ป่าชุมชน”อาจจะมีได้หลายความหมาย ซึ่งความหมายของ
ป่าชุมชนนั้นได้มีผู้ให้ความหมายไปต่าง ๆ กัน เช่น 1) ป่าชุมชน หมายถึงที่ดิน หรือ
ที่ดินป่าไม้ ที่ชุมชนได้ดำ�เนินการ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ดำ�เนินการ
ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดการกิจการด้านป่าไม้อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ จะต้องอยูภ่ ายใต้
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบตั ิ และแผนงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาจสอดคล้องกับความเชือ่
และวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นนั้นด้วย ซึ่งในการจัดการดูแลนั้นก็เพื่อการอนุรักษ์
และให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน 2) ในความหมายอย่างกว้างก็คือ ป่า
ทีป่ ระชาชน กลุม่ ประชาชนในชุมชนนัน้ ได้รว่ มกันรักษาไว้เพือ่ ประโยชน์ของชุมชนนัน้
และประชาชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์รว่ มกัน (กรมป่าไม้,2540 : 2) เป็นหลัก ดังนัน้
ป่ า ชุ ม ชนจึ ง หมายถึ ง พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การดู แ ลโดยกระบวนการของชุ ม ชน
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ตามความประสงค์ของชุมชนอย่างยัง่ ยืน (เสน่ห์ จามริกและคณะ,
2536 : 142)
สาเหตุหลักทีท่ �ำ ให้ทรัพยากรป่าไม้มคี วามเสือ่ มโทรมและลดจำ�นวนลง เนือ่ งจาก
สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม วิถีการดำ�รงชีวิต การทำ�มาหากินของคนในชุมชน
จึงดำ�เนินควบคูไ่ ปกับการพึง่ พาทรัพยากร และการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงเป็นอีกสาเหตุหนึง่
ในการทำ�ลายทรัพยากรธรรมชาติและเกิดผลกระทบต่อชุมชนทีย่ งั ต้องพึงพาอาศัยป่า
ในการทำ�มาหากิน และจะเกิดปัญหาความขัดแย้งกับภาครัฐ เกิดเป็น ข้อถกเถียงว่าใคร
ควรจะเป็นผูด้ แู ลป่า ระหว่างรัฐกับชุมชน (อานันท์ กาญจนพันธ์และคณะ, 2543 : 47)
ป่าชุมชนเป็นวิธีการอีกรูปแบบหนึ่งในการจัดการทรัพยากรร่วมกันของชุมชน
โดยอาศัยต้นทุนทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนทัง้ ต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่ ต้องอาศัยต้นทุน
ทางสังคมเป็นปัจจัยเข้ามาใช้ในการจัดการดูแลป่าชุมชน (กมลรัตน์ พรมสิงห์, 2555 : 11)
ในการดูแลป่าทีอ่ ยูใ่ นชุมชนนัน้ มิใช่เพียงแค่ชมุ ชนจะจัดการดูแลป่าเพียงแต่ผเู้ ดียว แต่
จะต้องร่วมมือกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเข้ามาช่วยดูแล
คอยให้ค�ำ ปรึกษา คอยส่งเสริมความรู้ ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือชุมชนในการดูแลป่า
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ป่าชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 ถือว่ายังเป็นป่าทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์มคี วามหลากหลาย
ทางชีวภาพ แต่บางส่วนก็ถูกทำ�ลายลงเพราะคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่ชุมชน
นี้ก็มีสิ่งที่น่าสนใจ คือการที่มีผู้นำ�ชุมชน และชาวบ้านในชุมชนมีใจในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ จึงเกิดเป็นความร่วมมือร่วมใจช่วยกันดูแลป่าทีเ่ ป็นทุนทรัพยากรของ
ชุมชน ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาวิธกี ารจัดการดูแลป่าชุมชนอย่างมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ว่ามีลักษณะอย่างไร
สามารถถอดบทเรียน ความรู้ ประสบการณ์จากชุมชนแห่งนี้ นำ�ไปใช้กบั ชุมชนใกล้เคียง
ได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่ อ ศึ ก ษาวิ ธี ก ารจัดการดูแ ลป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่ ว มของชุ ม ชนบ้ า นนิ คม
พัฒนาที่ 1 ตำ�บลท่าชะมวง อำ�เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

วิธีการศึกษา

1. ผู้ให้ข้อมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ สำ � คั ญ คื อ ผู้ ใ หญ่ บ้ า น และชาวบ้ า นในชุ ม ชน
บ้านนิคมพัฒนาที่ 1 ตำ�บลท่าชะมวง อำ�เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึง่ เป็นผูท้ ม่ี สี ว่ นร่วม
ในการช่วยจัดการดูแลป่าชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 จำ�นวน 10 คน
2. พื้นที่ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้เลือกชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 ตำ�บลท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่มีป่าชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าโตนงาช้าง เป็นแหล่งต้นน้ำ�ที่สำ�คัญที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 3.1 ใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้าง ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ ตามวัตถุประสงค์
การวิจัย โดยการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูล
		 3.2 แบบบันทึกการสังเกต ใช้จดบันทึกสิ่งที่ผู้วิจัยได้สอบถามและพบเห็นใน
การทำ�กิจกรรมของชาวบ้านในชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 ในการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การทำ�กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดูแลป่าชุมชน
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 4.1 เก็บข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าชุมชนอย่าง
มีส่วนร่วม
		 4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม
			
4.2.1 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยได้เข้าไปในชุมชน
สังเกตสภาพทั่วไปของชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 สภาพป่าชุมชน ระบบนิเวศ สังเกต
ลักษณะการบ้านเรือน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ การประกอบอาชีพ สภาพ
แวดล้อมทั่วไปในชุมชน และการทำ�กิจกรรมต่างๆของคนในชุมชน สังเกตการใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชนของชาวบ้านและผลผลิตที่ได้จากป่าชุมชน
			
4.2.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยการที่ผู้วิจัยได้เข้าไปร่วมทำ�
กิจกรรมต่างๆของชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าทดแทน
กิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ
			
4.2.3 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบ
ไม่มีโครงสร้างในการสัมภาษณ์พูดคุยซักถามระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์
เป็นการถามแบบเจาะลึก โดยการสัมภาษณ์นนั้ จะสัมภาษณ์ในขณะทีผ่ วู้ จิ ยั ได้เข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1
5. การตรวจสอบข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า โดยการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่ง
บุคคล สถานที่และเวลา
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
นำ�ข้อมูลที่ได้มาจำ�แนกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็น ตีความข้อมูล สร้างข้อสรุป
และนำ�เสนอผลการวิจัยด้วยวิธีเชิงพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัย

1. บริบททั่วไปของชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 ตำ�บลท่าชะมวง อำ�เภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลาบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำ�บลท่าชะมวง อำ�เภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลาที่พิกัด UTM 0778043 E 0638075 N ทิศเหนือ ติดกับ หมู่ที่ 11 ตำ�บล
ท่าชะมวง อำ�เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ทิศใต้ ติดกับ หมูท่ ่ี 7 ตำ�บลฉลุง อำ�เภอหาดใหญ่
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จังหวัดสงขลา ทิศตะวันออก ติดกับ หมูท่ ี่ 11 ตำ�บลกำ�แพงเพชร อำ�เภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา ทิศตะวันตก ติดกับ เทือกเขาแก้ว ก็คอื เทือกเขาบรรทัดนัน่ เอง ซึง่ เทือกเขาแก้ว
เป็นชือ่ ทีช่ าวบ้านในละแวกอำ�เภอรัตภูมใิ ช้เรียกยอดเขาทีต่ งั้ ผ่านมาจากทางทิศเหนือ
ชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่1 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,310 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทำ�การ
เกษตร ทำ�สวนยางพาราและสวนผลไม้ 3,850 ไร่ พื้นที่สวนป่าเพื่อการค้า 20 ไร่ พื้นที่
ป่าชุมชน 30 ไร่ พืน้ ทีบ่ อ่ น้�ำ 50 ไร่ และพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย 990 ไร่ จำ�นวนประชากรทัง้ หมด
777 คน ชาย 391 คน หญิง 386 คน เข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อปี พ.ศ.2498 ราษฎรใน
ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำ�สวนยางพารา สวนผลไม้ มีการ
ค้าขายและเก็บหาของป่าเป็นอาชีพเสริม
2. การเกิดขึ้นของป่าชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1
ป่าชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 เกิดขึน้ เพราะสาเหตุจากการทีจ่ �ำ นวนพืน้ ทีป่ า่ และสัตว์
ป่าที่ลดลงอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่ปี ทำ�ให้สิ่งแวดล้อมที่เคยอุดมสมบูรณ์ มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก อากาศเริ่มร้อนขึ้น ชาวบ้านขาดแคลนน้ำ�ดื่มน้ำ�ใช้ และน้ำ�
เพื่อทำ�การเกษตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านนิคมพัฒนาที่ 1 เริ่มมองเห็นถึงปัญหาที่ก�ำ ลัง
เกิดขึน้ กับป่าในชุมชน เพราะเห็นว่า ไม่ใช่แค่เพียงปัญหาป่าไม้ทลี่ ดลงเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบในด้านอื่นๆกับชุมชนอีกด้วย และกลัวว่าในอนาคตจะไม่
เหลือป่าให้ลูกหลานอีกต่อไป จึงก่อเกิดเป็นแนวความคิดในการหันมาดูแลและหาวิธี
การจัดการป่าชุมชนร่วมกับชาวบ้านในชุมชน ดังคำ�สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลดังนี้
“…ผมอยู่ที่นี่มานาน อยู่มาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นป่ารกทึบ สมัยนั้นอยากได้อะไร
ใครอยากได้ไม้มาทำ�บ้าน ก็เดินเข้าไปในป่าตัดมาก็ได้ไม้สร้างบ้านแล้ว ใครไม่บาย (ไม่
สบาย) ก็เข้าไปหาสมุนไพรในป่า ที่นั่นมียา ไม่ต้องไปโรงหมอ (โรงพยาบาล) ….”(ชอบ
ชูแสงเงิน (ผู้ให้สัมภาษณ์). ชุติมา สามารถ (ผู้สัมภาษณ์). ที่หมู่ที่ 7 ตำ�บลท่าชะมวง
อำ�เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา. เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2557)
“…ในป่ามีเกือบทุกอย่าง มีประโยชน์ลยุ นะ (มีประโยชน์มากมาย) ผมรูส้ กึ ใจหาย
นะ ที่อยู่ ๆไป ป่าก็เหลือหิดลงเรื่อยๆ (น้อยลงเรื่อย) ผมจึงมีความคิดอยากจะดูแล
รักษาป่าในชุมชนให้อยู่กับชุมชนของเราไปนานๆ ตอนแรก ๆ ที่เริ่มทำ� ก็ยังไม่ค่อยมี
ใครสนใจ แต่พอเราเริ่มลงมือทำ�ให้เขาเห็นถึงประโยชน์จากการช่วยกันรักษาป่า เขาก็
ค่อยๆเข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน…”(ประภาส ยอดสี, (ผู้ให้สัมภาษณ์). ชุติมา สามารถ
(ผูส้ มั ภาษณ์). ทีท่ �ำ การผูใ้ หญ่บา้ น หมูท่ ี่ 7 ตำ�บลท่าชะมวง อำ�เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา.
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เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2557)
“…เมื่อชาวบ้านเขาเล็งเห็นประโยชน์ที่พวกเขาได้รับแล้ว เขาก็จะค่อยๆ เข้ามาหาป่า
เอง นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ชาวบ้านทั้งในและนอกชุมชน
ได้รว่ มกันฟืน้ ฟูและอนุรกั ษ์ธรรมชาติ…”(ชูชยั สมบุญ (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์). ชุตมิ า สามารถ
(ผู้สัมภาษณ์). ที่ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำ�บลท่าชะมวง อำ�เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา.
วันที่ 11 ตุลาคม 2557)
จากบทสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านในชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 มีความ
ตระหนักในความสำ�คัญของป่า และมีความกังวลในผลกระทบทีจ่ ะตามมาเมือ่ ไม่มปี า่ แล้ว
3. การจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านนิคมพัฒนา ที่ 1
การจัดการ ดูแลป่าชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 มีวิธีการจัดการดังนี้
		 3.1 การจัดการดูแลป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมผ่านพิธีกรรมการบวชป่า
		 ประเพณีการบวชป่า เป็นพิธกี รรม หรือเป็นกุศโลบายอย่างหนึง่ ในการรักษา
ป่าชุมชน มีความเชื่อต่อๆ กันมาว่า ป่าไม้ ภูเขา ต้นน้ำ� ล้วนแล้วแต่มีภูตผีเทวดา
ปกปักรักษา ห้ามมิให้ผใู้ ดเข้ามารุกล้�ำ ทำ�ลาย หรือลักลอบตัดไม้ การบวชป่าเป็นอีกวิธหี นึง่
ทีจ่ ะช่วยปลูกฝังให้ชมุ ชนได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของป่า และร่วมกันรักษาป่าเอาไว้
ชาวบ้านในชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 ต่างมีความเชือ่ ว่า ป่าทีผ่ า่ นการบวชนัน้ เปรียบเสมือน
กับเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ทำ�ให้คนที่ต้องการจะเข้ามาลักลอบตัดไม้เกิดความ
เกรงกลัว เป็นการช่วยให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นดังคำ�สัมภาษณ์ของผู้ให้
ข้อมูลดังนี้
“… โบ๋เรา (พวกเรา) ทำ�ลายป่า ทำ�ลายต้นไม้กันมามากแล้วเมื่อก่อนเราคิดว่า
บ้านเรามีปา่ มีตน้ ไม้ตง้ั เยอะแยะ ตัดไม้มาใช้เล็กน้อยคงไม่พรือ่ ไหร (ไม่เป็นไร) แต่ทกุ คน
คิดแบบนี้ และทำ�แบบนี้ทุกคน จึงทำ�ให้ป่าเหลือน้อยลงเรื่อย ๆ ถึงเวลาที่เราต้อง
ช่วยกันดูแลรักษาป่าเอาไว้ ซึ่งการเข้าร่วมทำ�พิธีบวชป่าก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยได้
(สมคิด กรองทอง (ผู้ให้สัมภาษณ์). ชุติมา สามารถ (ผู้สัมภาษณ์). ที่บ้านเลขที่ 97
หมู่ที่ 7 ตำ�บลท่าชะมวง อำ�เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา. วันที่ 11 ตุลาคม 2557)
“… การบวชป่าที่ชุมชนเราได้จัดขึ้นมานั้น ก็เพื่อต้องการหยุดการลักลอบตัดไม้
คนในชุมชนส่วนใหญ่ก็นับถือพุทธ ต้นไม้ที่บวชแล้วก็เหมือนพระ มีความศักดิ์สิทธิ์
คงไม่มีใครหาญ (กล้า) เข้ามาตัดต้นไม้แน่ จึงช่วยให้ป่าไม่ถูกทำ�ลาย ป่าก็จะอยู่กับเรา
ไปอีกนาน จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน…” (มารวย เสนแดง (ผู้ให้สัมภาษณ์). ชุติมา สามารถ
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(ผู้สัมภาษณ์). ที่บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 7 ตำ�บลท่าชะมวง อำ�เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา.
วันที่ 11 ตุลาคม 2557)
จากคำ�พูดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ชาวบ้านในชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 มี
ความรู้สึกหวงแหน เห็นคุณค่าของป่าไม้ พยายามหาวิธีการต่างๆมาใช้ในการรักษา
ป่าเอาไว้ ซึง่ ได้น�ำ เอาความเชือ่ ทางด้านศาสนามาคือ ประเพณีการบวชป่าประยุกต์ใช้
ในการดูแลรักษาป่า
		 3.2 การจั ด การดู แ ลป่ า ชุ ม ชนโดยการเดิ น ป่ า ศึ ก ษาธรรมชาติ แ ละการ
ลาดตระเวนป่า
หลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านได้รวมกลุ่มกัน ในการช่วยกันดูแลรักษาป่า
ชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 ตำ�บลท่าชะมวง อำ�เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ก็ยังได้มีการ
รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเดินป่าศึกษาธรรมชาติเพื่อนำ�ทางเด็กเยาวชนที่ต้องการเข้าไป
ศึกษา ได้รว่ มกับเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ในการสำ�รวจเส้นทางเดินป่า ออกลาดตระเวนไปพร้อม
กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ออกตรวจตราว่ามีการลักลอบเข้ามาตัดไม้หรือไม่
“…เราเต็มใจ แล้วก็พร้อมทีจ่ ะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีน่ ะ เพราะบางครัง้ ใน
การทำ�งานตรงนี้ ถ้าเราทำ�แต่สวน (ทำ�เพียงลำ�พัง) มันก็ลำ�บากนะ ทำ�กันเองทำ�
ยาก…”(อิสระ สมศรี (ผู้ให้สัมภาษณ์). ชุติมา สามารถ (ผู้สัมภาษณ์). ที่ หมู่ที่ 7 ตำ�บล
ท่าชะมวง อำ�เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา. วันที่ 25 ตุลาคม 2557)
“…งานดูแลป่าเราต้องพึ่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เพราะเราไม่ได้มีความรู้มากมาย ผม
เรียนจบแค่ ป.6 ความรู้กฎหมายผมก็หาม่าย (ไม่มี) เพราะฉะนั้นเราต้องร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ เมื่อก่อนพวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เขามองพวกเราว่าเป็นพวกทำ�ลายป่า หาว่า
เราบุกรุกที่ป่า เพื่อเอาไปเป็นของตัวเอง ซึ่งมันก็จริงครับ มันก็มีบ้างแหละในชุมชนนี้
แต่กเ็ ป็นส่วนน้อย…”(เพือ่ ม เอียดแดงสาย (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์). ชุตมิ า สามารถ (ผูส้ มั ภาษณ์).
ที่หมู่ที่ 7 ตำ�บลท่าชะมวง อำ�เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา.วันที่ 18 ตุลาคม 2557)
จากคำ�พูดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ในการดูแลรักษาป่านั้น ชาวบ้านในชุมชน
ไม่ ส ามารถทำ � กั น เองเพี ย งลำ � พั ง ได้ งานบางอย่ า งก็ ต้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ จาก
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และชาวบ้านเองก็ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เช่นกัน การดูแล
ป่าชุมชนจึงจะสำ�เร็จได้
		 3.3 กิจกรรมการปลูกป่าทดแทน
ในการจัดกิจกรรมการปลูกป่าทดแทนในชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 นั้น ชาวบ้านและ
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ผู้นำ�ชุมชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาทุกปีเพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้ตระหนัก
เห็นความสำ�คัญของป่า มีความรู้สึกหวงแหน รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ และช่วยกัน
ดูแลรักษาป่าชุมชนต่อไป การปลูกป่าทดแทนเป็นอีกหนึง่ กิจกรรมทีจ่ ะช่วยสร้างความ
อุดมสมบูรณ์ให้กบั ป่า ส่งผลให้ปา่ มีจ�ำ นวนเพิม่ มากขึน้ นอกจากนีย้ งั ช่วยฟืน้ ฟูสภาพป่า
ที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง และยังเป็นการชักชวนให้ชาวบ้านใน
ชุมชนได้มาทำ�กิจกรรมร่วมกัน นอกจากจะช่วยกันรักษาป่าแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้าง
ความสามัคคีภายในชุมชนอีกด้วย
“…ผมได้มาร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับชาวบ้านที่นี่เป็นประจำ�นะ เพราะได้ทำ�งาน
ร่วมกับชาวบ้านที่นี่หลายคนเหมือนกัน ปลูกป่าทดแทนนี่ก็มาช่วยเขาเตรียมพื้นที่
เตรียมกล้าไม้ ช่วยปลูก ส่วนใหญ่เขาจะเลือกปลูกในทีท่ เ่ี สือ่ มโทรม ปลูกใกล้ๆ กับริมน้�ำ
ริมลำ�ธาร เพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่า…”(เอกชัย ดำ�ด้วง (ผู้ให้
สัมภาษณ์). ชุติมา สามารถ (ผู้สัมภาษณ์). ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง อำ�เภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557)
จากคำ�พูดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ชาวบ้านในชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1
นอกจากจะช่วยกันรักษาป่าเดิมที่มีอยู่แล้ว ชาวบ้านยังช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม
จำ�นวนทีปา่ ชุมชน ปลูกเพือ่ ทดแทนของเดิมทีห่ มดไป และช่วยรักษาระบบนิเวศ ช่วยเพิม่
ความชุมชื้นให้กับป่าในแหล่งต้นน้ำ�
		 3.4 การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการจัดการดูแลป่าชุมชน
เกิดขึ้นจากการดำ�รงชีวิตของคนสมัยก่อนที่อาศัยอยู่กินพึ่งพาผืนป่า ทำ�ให้เกิด
ภูมิปัญญาในการดำ�รงชีวิตในป่า สมุนไพร คือส่วนนึ่งของภูมิปัญญาชาวบ้านในการ
ใช้ประโยชน์จากป่า เมื่อก่อนเจ็บไข้ไม่สบายก็ต้องไปหาหมอถึงอนามัย โรงพยาบาล
เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้ว ใช้วิธีรักษาโดยพืชสมุนไพรที่เราปลูกไว้เองในบริเวณบ้าน หรือไม่ก็
หาเอาในป่า เจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาล โดยองค์ความรู้ในเรื่อง
การพืชสมุนไพรในการรักษานัน้ ชาวบ้านได้รบั การถ่ายทอดมาจากผูใ้ หญ่บา้ นซึง่ ได้รบั
มาจากคนรุน่ เก่า ๆ อีกทีหนึง่ และทางหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามาส่งเสริมการ
ใช้สมุนไพรในการรักษา
“…ตั้ ง แต่ รู้ จั ก เอาสมุ น ไพรมาทำ � เป็ น ยา ผมไม่ ค่ อ ยไปหาหมอนะ ก็ เ อา
สมุนไพรที่ปลูกไว้ข้างบ้านนี่แหละทำ�เป็นยา กินให้เป็น รู้จักกิน รู้จักใช้ ไม่เสียเวลา
ไม่เปลืองเบี้ยต้องไปหาหมอ (ไม่สิ้นเปลืองเงิน) …” (สวี เหมชาตรี (ผู้ให้สัมภาษณ์).
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ชุติมา สามารถ (ผู้สัมภาษณ์). ที่หมู่ที่ 7 ตำ�บลท่าชะมวง อำ�เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา.
วันที่ 25 ตุลาคม 2557)
จากคำ�พูดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า พืชสมุนไพรก็เป็นประโยชน์ทชี่ าวบ้านได้รบั
จากการดูแลจัดการป่าชุมชน ทำ�ให้มีพืชสมุนไพรไว้รักษาโรค เจ็บป่วยเล็กน้อยก็
สามารถรักษาได้ ไม่ต้องเสียเวลาไปถึงโรงพยาบาล
		 3.5 การร่วมกันกำ�หนด กฎ ระเบียบของป่าชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1
		 เพื่อให้งานการดูแลรักษาป่าชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ป้องกันมิให้ผู้
ใดเข้ามาทำ�ลายทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 และให้ป่าชุมชน
คงความอุดมสมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป และเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชนเอง ผู้ใหญ่
บ้านและชาวบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 จึงได้ปรึกษาหารือ และประชุมร่วมกันเพื่อตั้งกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับขึ้นมาเพื่อใช้ร่วมกันในชุมชน
“…คนในหมูบ่ า้ นอาศัยอยูร่ ว่ มกันหลายๆคน หากเราไม่ก�ำ หนดกฎระเบียบขึน้ มา
ย่อมจะเกิดความวุ่นวาย ถ้าต่างคนต่างคิดจะเอาประโยชน์จากป่า แย่งกันตัดไม้ออก
จากป่า อีกไม่นานป่าบ้านเราก็คงหมด…”(ประยงค์ สิทธิเกษม (ผู้ให้สัมภาษณ์) ชุติมา
สามารถ (ผู้สัมภาษณ์). หมู่ที่ 7 ตำ�บลท่าชะมวง อำ�เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา. วันที่
5 พฤศจิกายน 2557)
จากคำ�พูดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การอาศัยอยูใ่ นสังคม จำ�เป็นทีจ่ ะต้องมีการ
กำ�หนดระเบียบข้อบังคับขึ้นมาใช่ร่วมกัน เพื่อลดความขัดแย้งในสังคม การดูแลรักษา
ป่าชุมชนหรือการเข้าไปใช้ประโยชน์รว่ มกันในป่าชุมชนก็ตอ้ งกำ�หนดระเบียบข้อบังคับ
ขึ้นมา เพื่อการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

อภิปรายผล

จากผลการวิจยั พบว่าการเกิดขึน้ ของป่าชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 นัน้ เกิดจาก
การทีผ่ ใู้ หญ่บา้ นและชาวบ้านเริม่ มองเห็นถึงปัญหาทีก่ �ำ ลังเกิดขึน้ กับป่าในชุมชน และ
เกรงว่าในอนาคตจะไม่เหลือป่าให้ลูกหลานอีกต่อไป จึงก่อเกิดเป็นแนวความคิดใน
การหันมาดูแลและหาวิธีการจัดการป่าชุมชนร่วมกับชาวบ้านในชุมชน ร่วมกันแก้ไข
ทำ�ให้เกิดจิตสำ�นึกในการรักษาป่าชุมชน เกิดเป็นความร่วมใจกันของคนในชุมชนบ้าน
นิคมพัฒนาที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของ อรทัย ก๊กผล (2554 : 23)
ที่ได้กล่าวไว้ว่าการมีส่วนร่วม คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปร่วมในการ
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วางแผน นโยบาย การกำ�หนดกฎเกณฑ์ การเข้าร่วมในกระบวนการการบริหาร การ
ตัดสินใจ หรือการร่วมแก้ปัญหาของชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของประชาชน
และของส่วนรวมอย่างแท้จริงซึง่ ชาวบ้านในชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 ได้ใช้วธิ กี ารใน
การจัดการดูแลป่าชุมชนดังนี้ ได้แก่
การจัดการดูแลป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมผ่านพิธีกรรมการบวชป่าชาวบ้านใน
ชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 มีความเชื่อในเรื่องการบวชป่าว่าจะสามารถรักษาป่าไว้ได้
ต้นไม้ที่ผ่านการบวชจะไม่มีใครเข้ามาลักลอบตัดไม้ การบวชป่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการ
จัดการป่าชุมชนทีส่ บื ทอดต่อกันมาเป็นพืน้ ฐานทางด้านวัฒนธรรมประเพณี ความเชือ่
ของชุมชนทีแ่ สดงให้เห็นถึงการพึง่ พิงป่าของชุมชน และการจัดการดูแลป่าชุมชนอย่าง
มีสว่ นร่วมผ่านพิธกี รรมการบวชป่ามีความคล้ายคลึงกับงานวิจยั ของกมลรัตน์ พรหมสิงห์
(2555 : 82) ศึกษาเรื่อง ศักยภาพในการจัดการป่าต้นน้ำ� เทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรัง
ชาวบ้านมีความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับป่า ชุมชนมีการบวชต้นไม้ใหญ่ มีการทำ�พิธีทาง
ศาสนา เพราะเชือ่ ว่าในต้นไม้นนั้ มีสงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิป์ กปักรักษาอยู่ ทำ�ให้เกิดความเกรงกลัว
ไม่กล้าตัดไม้ทำ�ลายป่า
การจัดการดูแลป่าชุมชนโดยการเดินป่าศึกษาธรรมชาติและการลาดตระเวนป่า
ซึ่งมีความสอดคล้องกับความหมายและแนวคิดป่าชุมชนของโกมล แพรกทอง (2535
: 35) สรุปความได้ว่า ป่าชุมชนเป็นป่าที่ประชาชนในชุมชนนั้นๆ ได้ร่วมกันดูแลรักษา
ไว้ โดยการนำ�วิธีการจัดการในรูปแบบต่างๆมาใช้ เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน เป็นแหล่ง
ป่าที่อยู่ใกล้กับชุมชน รักษาไว้เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน การจัดการดูแลป่า
ชุมชนโดยการเดินป่าศึกษาธรรมชาติและการลาดตระเวนป่ายังมีความคล้ายคลึงกับ
งานของสมพร พิมสาร (2549 : 44) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการป่าชุมชน โดยทีช่ มุ ชนมีสว่ นร่วมในการเข้าไปช่วยสอดส่องดูแลผูท้ เี่ ข้ามาลักลอบ
ตัดไม้และแจ้งเบาะแสให้คณะกรรมการได้ทราบ ชาวบ้านยังมีส่วนร่วมในการทำ�ฝาย
กั้นน้ำ� ทำ�แนวกันไฟป่า เป็นต้น
กิจกรรมการปลูกป่าทดแทน ในการจัดกิจกรรมการปลูกป่าทดแทนในชุมชนบ้าน
นิคมพัฒนาที่ 1 นัน้ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของสมพร พิมสาร (2549 : 45) ทีไ่ ด้
ศึกษาเรื่อง การจัดการป่าชุมชนของบ้านป่าลัน ตำ�บลปงน้อย กิ่งอำ�เภอดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย โดยทีช่ าวบ้านป่าลันได้เข้าร่วมกลุม่ ด้วยความสมัครใจเพือ่ รวมความคิด
คิดค้นปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชน ซึ่งชาวบ้านป่าลันได้แก้ไข
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ปัญหาโดยการจัดตัง้ กลุม่ ป่าชุมชนขึน้ มาเพือ่ ดำ�เนินการจัดการป่าชุมชน และคัดเลือก
คณะกรรมการเพือ่ ดำ�เนินการ ชาวบ้านได้ชว่ ยกันปลูกป่าเพือ่ เพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ร่วมทำ�แนว
กันไฟ และร่วมกันดับไฟป่าเมื่อมีไฟป่า
การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการจัดการดูแลป่าชุมชน เช่น ภูมิปัญญาทางด้าน
สมุนไพร ด้านการทำ�การเกษตร การทำ�ฝายชะลอน้�ำ เป็นต้น ซึง่ มีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกมลรัตน์ พรมสิงห์ (2555 : 83) ที่ได้ศึกษาศักยภาพของชุมชนในการ
จัดการป่าต้นน้ำ�และเงื่อนไขที่ส่งผลต่อศักยภาพของชุมชนในการจัดการป่าต้นน้ำ� ใน
พื้นที่ตำ�บลนาชุมเห็ด อำ�เภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง พบว่าชุมชนมีภูมิปัญญาการ
จัดการป่าต้นน้ำ�ในหลายๆด้าน ได้แก่ ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร ชาวบ้านมีการอนุรักษ์
ป่าต้นน้ำ�โดยการนำ�สมุนไพรที่อยู่ในป่ามาปลูกในบริเวณบ้านเพื่อไม่เป็นการทำ�ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมปิ ญ
ั ญาด้านการจัดการการใช้ประโยชน์ ชาวบ้านสร้างเหมืองดิน
เพื่อนำ�น้ำ�จากเทือกเขาบรรทัดมาใช้ประโยชน์ในการทำ�การเกษตร
การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ชาวบ้านชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 มีการเก็บของ
ป่า เช่น เก็บ เทพทาโร เก็บน้ำ�ผึ้ง ผักหวาน หน่อไม้ เห็ด แมลงกินได้ เศษไม้ปลายไม้
เป็นต้น มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของวิทยา ภูมิพันธ์ (2555 : 34) ที่ได้ศึกษาการ
วางแผนการจั ด การป่ า ชุ ม ชนอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มในป่ า ชุ ม ชนหนองบุ น นาก จั ง หวั ด
นครราชสีมา พบว่า ชาวบ้านมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันจากป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่ง
อาหาร เป็นแหล่งไม้ใช้สอย เป็นแหล่งเชื้อเพลิง เป็นพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ เป็นที่พัก
ผ่อนหย่อนใจ
การร่วมกันกำ�หนด กฎ ระเบียบของป่าชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 ตำ�บลท่า
ชะมวง อำ�เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 ได้มีการ
ประชุมร่วมกันเพื่อตั้งกฎระเบียบ ข้อบังคับขึ้นมาเพื่อใช้ร่วมกันในชุมชน แต่อาจจะมี
ชาวบ้านบางคนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่ได้วางไว้ แต่ก็เป็นส่วนน้อย ซึ่ง
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลรัตน์ พรหมสิงห์ (2555 : 85) งานวิจัยของ
นรชาติ วงศ์วันดี (2554 : 743-746) งานวิจัยของสมพร พิมสาร (2549 : 46) และงาน
วิจัยของอารมณ์ ชมขวัญ (2542 : 102) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนอย่าง
มีส่วนร่วมสรุปความได้ว่า วิธีการจัดการป่าชุมชนเพื่อให้การจัดการป่าชุมชนได้ผลดีมี
ประสิทธิภาพนัน้ ชุมชนจะต้องกำ�หนดกฎระเบียบข้อบังคับ ข้อห้ามขึน้ มาบังคับใช้รว่ ม
กันภายในชุมชน
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การจัดการดูแลป่าชุมชนอย่างมีสว่ นร่วมของป่าชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 ตำ�บล
ท่าชะมวง อำ�เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นั้นพบว่า ผู้นำ�และสมาชิกในชุมชนมีรูปแบบ
การจัดการป่าชุมชนโดย การเริ่มจากการสร้างจิตสำ�นึกในการทำ�ให้รู้สึกว่าป่าชุมชน
เป็นของทุกคนและมีความรู้สึกหวงแหนป่า มีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดการดูแล มี
การตั้งกฎระเบียบในการเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน มีวิธีการจัดการดูแลป่าผ่าน
ทางการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ไปปฏิบัติ
หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทางด้านป่าไม้ควรเข้ามามีสว่ นร่วมกับชุมชน
ในการจัดการป่าชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 ให้มากขึ้น จัดฝึกอบรมในการจัดการป่า
ชุมชนอย่างถูกวิธี ส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวบ้านมีการอนุรกั ษ์ไว้ซงึ่ วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม หรือความเชือ่ ทีน่ �ำ มาประยุกต์ใช้กบั การจัดการป่าชุมชน และควรจะสนับสนุน
งบประมาณที่มีความจำ�เป็นต้องใช้ในการจัดการป่าชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 และ
นำ�องค์ความรูใ้ นการจัดการป่าชุมชนจากบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 นำ�ไปใช้กบั ป่าชุมชนใน
ที่อื่น ๆ ต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรศึกษาการสร้างความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านในการจัดการดูแลป่า
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
		 2.2 ควรศึกษาจำ�นวนและชนิดของพันธุ์ไม้ในป่าชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1
ทีเ่ ป็นพืชสมุนไพร เพือ่ จะได้ให้ชาวบ้านหันมาให้ความสนใจในการใช้ประโยชน์จากพืช
สมุนไพร
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เอกชัย ดำ�ด้วง. (ผู้ให้สัมภาษณ์). ชุติมา สามารถ (ผู้สัมภาษณ์). ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าโตนงาช้าง อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. เมื่อวันที่).
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557.
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กระบวนการเรียนรูก้ ารจัดการทางการเกษตร
เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Learning management process of agriculture
for the quality of lifeof Philosophy of Sufficiency Economy

กาญดา โกศัย (Karnda Kosai)

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องกระบวนการเรียนรู้การจัดการทางการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ชุมชนตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีวตั ถุประสงค์การวิจยั คือ 1) เพือ่ ศึกษา
เชิงวิเคราะห์บริบทชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้การจัดการทางการเกษตร
2) เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ ก ารจั ด การทางการเกษตร 3) เพื่ อ ประเมิ น
ประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้การจัดการทางการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นวิจยั เชิงคุณภาพโดยถอด
บทเรียนและพัฒนา ของเกษตรกรในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำ�บลทอนหงส์ 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่
ปลูกพืชสมุนไพร กลุม่ ปลูกผักสวนครัว และกลุม่ เลีย้ งสัตว์เศรษฐกิจในครัวเรือน เครือ่ งมือ
ทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสำ�รวจ แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุม่ แบบบันทึกผล
หลังการปฏิบัติการ และแบบบันทึกผลการถอดบทเรียนด้วยรูปแบบตาปูเกลียว
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมมนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า
1. บริบทชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการเรียนรูก้ ารจัดการทางการเกษตรเพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เทศบาลตำ�บล
ทอนหงส์ วิถีชีวิตของชุมชนมีความผูกพันกับอาชีพหลักคือเกษตรกรรม ประชากร
ส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน รายได้เฉลี่ยต่ำ�กว่าเกณฑ์ และผลการตรวจเลือด
ตรวจสอบสารพิษตกค้างในร่างกาย เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในภาวะเสี่ยงและไม่ปกติ
เกษตรกรจึงปรับเปลีย่ นเปลีย่ นตนเองมาทำ�การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บทความชิ้นนี้ปรับปรุงจาก รายงานวิจัยเรื่อง การวิจัยประเมินผลโครงการบ้านมั่นคงเชิงคุณภาพ :การเปลี่ยนแปลง
โลกทัศน์และทัศนคติของคนจนเมือง กรณึศึกษากรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยผู้เขียน เสนอต่อ สถาบันพัฒนา
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4 รูปแบบ คือ 1) การปลูกในพื้นที่ตามธรรมชาติ 2) การปลูกในพื้นที่ตามธรรมชาติ
และเลี้ยงสัตว์ 3) การปลูกในภาชนะ และ 4) การปลูกรูปแบบพิเศษ
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การจัดการทางการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทีส่ อดคล้องกับบริบทของพืน้ ทีเ่ ทศบาล
ตำ�บลทอนหงส์ มี 4 ระดับ คือ 1) การเรียนรู้โดยตนเอง 2) การเรียนรู้โดยกลุ่ม 3)
การเรียนรู้โดยเครือข่าย และ 4) การเรียนรู้โดยสถาบันการเรียนรู้และมี 3 ขั้นตอน
คือ 1) ขั้นการเรียนรู้ 2) ขั้นปฏิบัติการ และ 3) ขั้นการเปลี่ยนแปลง นำ�ไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านการจัดการทางเกษตรแบบบูรณาการสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
6 ด้าน คือ ครอบครัว สุขภาพ จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
3. ประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรูก้ ารจัดการทางการเกษตรเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่และนำ�ไปปฏิบัติได้จริง และสามารถนำ�กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว
ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน
คำ�สำ�คัญ : กระบวนการเรียนรู้ การจัดการทางการเกษตร คุณภาพชีวิตชุมชน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

The objectives of the research of learning management process of
agriculture for the quality of life of Philosophy of Sufficiency Economy were
1) to study analyze the problems and learning management process of
agriculture 2) to develop Learning manangement process of agriculture, and
3) to assessment efficacy of learning management process of agriculture
for the quality of life of Philosophy of Sufficiency Economy. This research was
qualitative research, removing lessons and develop three group farmers in
the area of Thonhong municipality Promkiri district Nakhonsithammarat
province. It was the cropping herb, backyard garden vegetable, and animals
in the household economy. The instruments research used survey form,
interviews form, focus group discussions, record operating results after, and
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record the lessons learned with spiral patterns spike, the researcher found
that.
1. The context community about learning management process of
agriculture for the quality of life of philosophy of Sufficiency Economy in
Thonhong municipality area, the life of the community wity ties to the main
occupation is farming. Most of the population is quite poor. The median
income below the threshold and the results of blood tests check for toxins in
the body then the most farmers are at risk and do not normally farmers adjust
to change themselves to farming are at risk and do not normally farmers
adjust to change themselves to farming under the philosophy of four types: 1)
planting naturally in the area, 2) planting in natural areas and animal
husbandry, and 3) planting in containers, and 4) Planting a special form.
2. The development for learning management process of agriculture for
the quality of life of Philosophy of Sufficiency, that corresponding of context of
the Thonhong municipality. It has four degrees such as 1) learning by
myself, 2) learning by group, 3) learning by network, and 4) learning by
the learning institution. That has three steps such as 1) learning step,
2) operating step, and 3) changing step to changes in agricultural
management integrated into six areas quality of life such as family, health,
psychological, social, economic, and environmental.
3. The learning efficiency management process of agriculture for the
quality of life of Philosophy of Sufficiency Economy, it be appropriate and
consistent with the context of the area and led to the real practice. Such a
learning process and can be used as a guide to improving the quality of
life for strong, sustainable communities.
Key words : Learning process, Agricultural management, Quality of life,
		
Sufficiency Economy Philosophy
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บทนำ�

ประเทศไทยตัง้ อยูใ่ นเขตภูมปิ ระเทศและสภาพทางภูมศิ าสตร์ทเี่ หมาะสม ทำ�ให้
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดิน น้ำ� ป่าไม้ ชายฝั่งทะเล แร่ธาตุ
มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ทัง้ ชนิดพันธุ์ พันธุกรรม และระบบนิเวศ ได้ชอ่ื ว่า
เป็นประเทศเกษตรกรรม การเกษตรเป็นอาชีพหลักของประชากรไทยส่วนใหญ่มาตัง้ แต่
สมัยโบราณ ดังนั้นวิถีชีวิตของประชากร สังคม และเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงมี
ความสัมพันธ์กับการเกษตรเป็นอย่างมาก ซึ่งการเกษตรในอดีตมักจะผลิตเอาไว้เพื่อ
การบริโภคภายในครัวเรือน แต่ต่อมาการเกษตรได้มีการพัฒนามาสู่การผลิตเพื่อ
การค้าขาย โดยเริ่มจากการค้าขายแลกเปลี่ยนในชุมชนภายในประเทศ และต่าง
ประเทศใกล้เคียง ต่อมาเมือ่ ประเทศไทยมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ มากขึน้ ได้มกี าร
สร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การทูต การพาณิชย์ การ
คมนาคม ฯลฯ โดยเฉพาะกับประเทศที่เจริญแล้วทางซีกโลกตะวันตก ซึ่งทำ�ให้
ประเทศไทยได้รับการถ่ายทอดวิทยาการสมัยใหม่ และระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ทีเ่ น้นการผลิตเพือ่ การแสวงหาผลกำ�ไร สภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทยจึงได้มกี าร
เปลี่ยนแปลงอย่างมากเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (นิรมล สุธรรมกิจ, 2551 : 116 - 117)
ผลจากกระแสโลกาภิวตั น์ทเี่ ข้ามามีบทบาทสำ�คัญต่อการพัฒนาประเทศไม่วา่ จะ
เป็นด้านเศรษฐกิจสังคมหรือทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระบวนการพัฒนา
ดังกล่าวมีความคิดหลักอยู่ที่การพัฒนาประเทศเข้าสู่ความทันสมัย (Modernization)
กระบวนการสร้างสังคมเพือ่ ความทันสมัยได้กลายเป็นความคิด ค่านิยมและแบบแผน
พฤติกรรมของคนไทย โดยปราศจากภูมิคุ้มกันหรือรู้เท่าทันทำ�ให้วิถีชีวิตของคนไทย
เปลีย่ นไปจากอดีต แทนทีเ่ กษตรกรซึง่ ถือเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศจะมีชวี ติ ความ
เป็นอยู่ดีขึ้น ผลที่ตามมาก็คือการสูญเสียวิถีเกษตรกรรมของชุมชนชนบทจากระบบ
เกษตรแบบยังชีพที่พึ่งพาธรรมชาติถูกเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ ส่งผล
ให้เกษตรกรได้รบั ผลกระทบอันเนือ่ งมาจากสารเคมีทางการเกษตร สารพิษตกค้างใน
ร่างกายอันเนื่องมาจากการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและการบริโภคพืชผักที่เน้นการใช้
สารเคมีเป็นหลัก ซึง่ เข้ามาทำ�ลายโครงสร้างระบบเศรษฐกิจแบบพึง่ ตนเองของชุมชน
อย่างรุนแรงนีเ้ องทีเ่ ป็นสาเหตุของเกิดปัญหาในการปรับตัว ความถดถอยของชีวติ การ
เสื่อมของระบบคุณธรรม ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและปัญหาสังคม
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ส่งผลให้ประเทศไทยเกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจขึ้นในปี พ.ศ.2540 ซึ่งเป็น
วิกฤติทางเศรษฐกิจทางการเงินที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย และมี
แนวโน้มทีจ่ ะเกิดขึน้ อีกในปัจจุบนั ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของประชาชนส่วนใหญ่
ในประเทศ คือ การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำ�บากยากแค้น มากขึ้น ขาดความมั่นคงใน
อาชีพ รายได้ สุขภาพ จิตตกต่�ำ ผูค้ นในประเทศจำ�ต้องอดออม อดทนต่อภาวะเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยกันทั้งสิ้น (สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2550 : 1)
ภาคการเกษตรจึงมีความสำ�คัญสำ�หรับประเทศไทยเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่
เป็นอาชีพหลัก ซึง่ มีอทิ ธิพลต่อวิถชี วี ติ สังคมและวัฒนธรรมของประชากรไทยเท่านัน้
แต่ยงั มีความสำ�คัญกับเศรษฐกิจของไทย โดยจะเห็นได้วา่ รายได้จากการส่งออกสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมีมลู ค่าทีส่ งู มาก และมีสว่ นสำ�คัญในการเสริมสร้าง
รายได้ให้กบั ประเทศ แม้วา่ จะมีมลู ค่าการส่งออกทีน่ อ้ ยกว่าสินค้าในภาคอุตสาหกรรม
(กรมส่งเสริมการส่งออก, 2553 : 2)
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำ�รงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ ทั้งใน
การพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำ�เนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอ
ประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำ�เป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอ
สมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน
ทัง้ นีจ้ ะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิง่ ในการนำ�
วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำ�เนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะ
ต้องเสริมสร้างพืน้ ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ นักทฤษฎีและ
นักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำ�นึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่
เหมาะสม ดำ�เนินชีวติ ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ
เพือ่ ให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทัง้
ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (คณะ
อนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2550 : 3 - 5)
จากปัญหาทีก่ ล่าวมาข้างต้น สามารถน้อมนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการทางการเกษตรของไทย เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรและชุมชนมี
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คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงปัญหาและแสวงหาทางเลือก
เกษตรกรบางรายปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต จากแบบเกษตรกระแสหลัก มาเป็น
เกษตรแบบยั่งยืน แต่พบว่าเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ�การ
เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยังขาดระบบการจัดการที่ดี ที่จะทำ�ให้
ชุมชนสามารถทีจ่ ะพึง่ พาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะร่วมพัฒนากระบวน
เรียนรู้การจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทางการเกษตรของตนเองให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งมากที่สุด ซึ่งวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการทางการเกษตร
ก็คือ การประยุกต์ใช้กระบวนวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research) กับบุคลากรในชุมชน องค์กรในท้องถิ่นทุกภาคส่วน และทุกขั้นตอนการ
ดำ�เนินการ เพื่อให้ได้มาซึ่งกระบวนการเรียนรู้การจัดการทางการเกษตรเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาเชิงวิเคราะห์บริบทชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้การ
จัดการทางการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง
2. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้การจัดการทางการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้การจัดการทางการเกษตรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมการ
ทาการเกษตร

รู ปแบบการ
ทาการเกษตร

การพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการ
เรี ยนรู ้การจัดการทางการเกษตรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คุณภาพชีวิต

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การยืนยันกระบวนการเรี ยนรู ้การจัดการ
ทางการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กระบวนการเรี ยนรู ้การจัดการทางการเกษตร
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มรักษ์สุขภาพ
ปลูกผักปลอดสารพิษ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยกระบวนการเรียนรู้การจัดการทางการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั กระบวนการเรี ยนรู ้การจัดการทางการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บริ บท
เกษตรกร

บริ บท
พื้นที่

สภาพกระบวนการเรี ยนรู ้การจัดการทางการเกษตรเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวติ ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กรอบแนวคิดดในการวิ
จยั จัย
กรอบแนวคิ
ในการวิ
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วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยกระบวนการเรียนรู้การจัดการทางการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) และการวิเคราะห์ เพือ่ นำ�มาสังเคราะห์ ถอดบทเรียนหารูปแบบการพัฒนา
โดยใช้กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการดำ�เนินงานพื้นที่
เป้าหมาย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ สมาชิกกลุ่มรักษ์สุขภาพปลูกผักปลอด
สารพิษของเทศบาลตำ�บลทอนหงส์ อำ�เภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
		 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จำ�นวน 24 คน มี 3 กลุม่ ได้แก่ เกษตรกรกลุม่ ปลูกพืชสมุนไพร จำ�นวน
8 คน เกษตรกรกลุ่มปลูกผักสวนครัว จำ�นวน 8 คน และเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจในครัวเรือน จำ�นวน 8 คน และองค์กร จำ�นวน 3 องค์กร ได้แก่ 1) ชุมชน
บ้านหว้าใหญ่ 2) องค์การบริหารส่วนตำ�บลทอนหงส์ 3) เกษตรกรนอกกลุม่ รักษ์สขุ ภาพ
ปลูกผักปลอดสารพิษ และตัวแทนชุมชนและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการทางการ
เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 2.1 แบบสำ�รวจ การสังเกตแบบไม่มสี ว่ นร่วมและแบบมีสว่ นร่วม เป็นระยะ ๆ
แล้ว บันทึกภาพปรากฏการณ์ เหตุการณ์ที่น่าสนใจไว้
		 2.2 แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ 2 แบบ คือ การสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่ใช้แบบสอบถามแต่มีกรอบคำ�ถามในการ
สัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้างทีต่ อ้ งใช้แบบสอบถาม ซึง่ สามารถปรับ
เปลี่ยนข้อคำ�ถามเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์
สังเคราะห์ภาพรวมร่วมกัน และนำ�มาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล
		 2.3 แบบบันทึกการสนทนากลุม่ ผูว้ จิ ยั ได้รา่ งแนวการสัมมนาวิเคราะห์ขนึ้ มา
แล้ว ทดลองใช้เครื่องมือ เป็นวิธีการศึกษาวิจัยแบบหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ที่
ศึกษาจะทราบถึงทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มประชากรเป้าหมาย ได้แสดงความ
คิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจะทำ�ให้การสนทนานั้นมีความลึกซึ่ง
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การสนทนาในระดับลึกแต่ละประเด็น การจัดกลุ่มสนทนาจะทำ�ให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลใน
สิง่ ทีผ่ วู้ จิ ยั ไม่สามารถได้มาด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลหรือแบบสอบถาม
กลุ่มสนทนานั้นมีขั้นตอนที่สำ�คัญอยู่ 3 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมจัดกลุ่มสนทนา
2) การจัดกลุ่มสนทนา และ 3) การเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
2.4 แบบบันทึกผลหลังการปฏิบัติการ (After Action Review : AAR) เป็นแบบ
บันทึกผลการถอดบทเรียนและสรุปบทเรียนหลังจากปฏิบัติการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้การจัดการทางการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.5 แบบบันทึกผลการถอดบทเรียนด้วยรูปแบบตาปูเกลียว (Spiral Model)
เป็นแบบบันทึกผลการถอดบทเรียน และสรุปผลหลังจากการเผยแพร่/ขยายผล และ
ประเมินโครงร่างและยืนยันกระบวนการเรียนรู้การจัดการทางการเกษตรเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวติ ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทีม่ คี วามสอดคล้องกับเทศบาล
ตำ�บลทอนหงส์
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
		 3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสร้างทฤษฎีจากฐานข้อมูลโดยตรง เป็น
กระบวนการที่ผู้วิจัยต้องทำ�สลับกันมาระหว่างการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ซึ่งจะใช้กับการวิจัยในระยะที่ 1 คือ การศึกษาเชิงวิเคราะห์สภาพกระบวนการเรียนรู้
การจัดการทางการเกษตรเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในพืน้ ทีว่ จิ ยั การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธดี งั กล่าวจะดำ�เนินการควบคู่
กันไปจนกระทั่งสมมุติฐานถึงจุดนิ่งหรือจุดอิ่มตัวจึงได้ข้อสรุป
		 3.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการจำ�แนกประเภทข้อมูล ใช้วธิ กี ารจำ�แนกข้อมูล
2 วิธี ได้แก่ 1) การจำ�แนกข้อมูลโดยใช้ทฤษฎี ซึง่ ประกอบด้วย การกระทำ� กิจกรรม
ความหมาย ความสัมพันธ์การมี ส่วนร่วมและการกระทำ�ทางสังคม 2) การจำ�แนกข้อมูล
แบบไม่ใช้ทฤษฎี เป็นการจำ�แนกข้อมูลแบบง่าย ตามสามัญสำ�นึกและประสบการณ์
ของผู้วิจัย โดยพิจารณาจากเหตุการณ์ ช่วงเวลา บุคคล และสภาพแวดล้อมที่สัมพันธ์
กัน
		 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
ทีช่ ว่ ยให้เห็นความเหมือนและความต่างทีม่ อี ยูใ่ นคุณลักษณะหรือคุณสมบัตขิ องข้อมูล
ตัง้ แต่สองชุดขึน้ ไปอย่างเป็นระบบ แนวทาง ในการวิเคราะห์ ซึง่ ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน
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ได้แก่ 1) เปรียบเทียบเหตุการณ์ประเภทต่าง ๆ 2) ประมวลประเภทและคุณลักษณะ
ของข้อมูลเข้าด้วยกัน 3) ขยายวงหาการเปรียบเทียบแล้วเลือกเฟ้นเหตุการณ์ที่เป็น
กุญแจสำ�คัญ 4) สร้างข้อสรุป

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจยั เรือ่ งกระบวนการเรียนรูก้ ารจัดการทางการเกษตรเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. สภาพบริบทกระบวนการเรียนรูก้ ารจัดการทางการเกษตรเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า พื้นที่เทศบาลตำ�บลทอนหงส์มี
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา มีคลองไหลผ่านในพื้นที่ มีต้นน้ำ�
จากเทือกเขาหลวง ฝนตกชุกในช่วงฤดูฝน วิถชี วี ติ ของชุมชนจึงมีความผูกพันกับอาชีพ
หลักคือเกษตรกรรม เช่น ทำ�สวนยางพารา โดยเฉพาะการทำ�สวนผลไม้ เช่น มังคุด
ทุเรียน หลังจากช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตทำ�ให้เกิดการว่างงานจึงมีผลกระทบกับ
รายจ่ายทีเ่ กิดขึน้ ประกอบกับประชากรในพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่มฐี านะค่อนข้างยากจน จะเห็น
ได้จากผลการสำ�รวจข้อมูลความจำ�เป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำ�ปี พ.ศ.2555 รายได้
เฉลี่ยต่ำ�ต่อปีต่ำ�กว่าเกณฑ์ และผลการตรวจเลือดตรวจสอบสารพิษตกค้างในร่างกาย
พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มอี ยูใ่ นภาวะเสีย่ งและไม่ปกติ เกษตรกรจึงปรับเปลีย่ นตนเอง
มาทำ�การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการปลูก
ในพื้นที่ตามธรรมชาติ รูปแบบการปลูกในพื้นที่ตามธรรมชาติและเลี้ยงสัตว์ รูปแบบ
การปลูกในภาชนะ รูปแบบการปลูกแบบพิเศษ (การปลูกผัก อะควาโพนิค ปลูกผัก
ร่วมกับเลี้ยงปลา) เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน และกิจกรรม
การทำ�การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 กิจกรรม ได้แก่ กลุ่มพืช
สมุนไพร กลุ่มผักสวนครัว กลุ่มสัตว์เศรษฐกิจในครัวเรือน ทั้ง 3 กิจกรรมนี้สามารถ
วิเคราะห์ออกเป็นรูปแบบกระบวนการเรียนรูไ้ ด้ 5 รูปแบบ ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้
เชิงตระหนักด้วยตนเอง (ระเบิดจากข้างในตน) และแพร่กระจายของพืชสมุนไพร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการเรียนรู้เกิดจากสิ่งเร้าและแรงจูงใจ
กระบวนการเรียนรูเ้ กิดจากทัศนคติภายใน กระบวนการเรียนรูเ้ กิดจากนักวิชาการ และ
กระบวนการเรียนรู้เกิดจากความคิดผู้นำ� แต่ผลการดำ�เนินงานด้านการเกษตรยังไม่
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ประสบความสำ�เร็จเท่าที่ควร ทั้งที่มีสภาพพื้นที่ สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ
และสภาพแวดล้อม เหมาะสมกับการทำ�การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เนื่องจากประสบกับปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ�การ
เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังมีการใช้สารเคมี เกิดโรคระบาดกับพืช
ผักทีป่ ลูก น้�ำ ไม่เพียงพอกับการทำ�การเกษตร และทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือยังขาดกระบวนการ
เรียนรู้การจัดการทางการเกษตรที่เป็นระบบ
2. ผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การจัดการทางการเกษตรเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การจัดการทางการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น มีกระบวนการเรียนรู้ดังนี้
		 1. ขั้นการเรียนรู้
			
1.1 การเรียนรู้โดยตนเอง
		
การเรียนรู้ของเกษตรกรในพื้นที่เทศบาลตำ�บลทอนหงส์เกิดจาก
กระบวนการเรียนรู้เชิงตระหนักด้วยตนเอง เริ่มจากเกิดความสนใจในด้านการจัดการ
ทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีความต้องการที่จะแสวงหา
ความรูจ้ ากสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวหลายด้านทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนและเลือกในสิง่ ทีต่ นถนัดโดยมีเป้า
หมายที่ชัดเจน มีการประเมินตนเองและพัฒนาทักษะร่วมกับผู้อื่น มีการเรียนรู้ร่วม
กับบุคคลในครอบครัวหรือเครือญาติที่มีต่อการพัฒนาด้านการทำ�การเกษตร และ
ลงมือทำ�จริงโดยมีการปลูกผักสวนครัว เลีย้ งสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน รวมถึงมีการนำ�
พันธุพ์ ชื สมุนไพรมาปลูกผสมกับผักสวนครัว จนในทีส่ ดุ ได้ตระหนักว่าการทำ�การเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ในการช่วยลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวของตนเอง
			
1.2 การเรียนรู้โดยกลุ่ม
			
การเรียนรูข้ องเกษตรกรในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำ�บลทอนหงส์ได้มกี ารจัดตัง้
กลุ่มรักษ์สุขภาพปลูกผักปลอดสารพิษ รณรงค์และสนับสนุนให้สมาชิกทำ�การเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมอบป้ายสมาชิกกลุ่มรักษ์สุขภาพปลูกผัก
ปลอดสารพิษและป้ายครัวเรือนต้นแบบ เพื่อบ่งบอกถึงการเป็นสมาชิกและครัวเรือน
ต้นแบบให้แก่สมาชิกทุกคนได้ติดไว้ที่บ้านของตนเอง ภายในกลุ่มมีการปรึกษาหารือ
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และร่วมวางแผนและให้ความสำ�คัญกับความคิดของสมาชิกทุกคนที่ต่างมีเป้าหมาย
เดียวกันทีจ่ ะพัฒนาการจัดการทางการเกษตรจากระบบการเกษตรทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั
โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ค้นหาจุดเด่นในชุมชนด้านการเกษตร จัดตัง้
กลุ่มเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมองค์ความรู้และร่วมกันพัฒนาวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชน
			
1.3 การเรียนรู้โดยเครือข่าย
เทศบาลตำ�บลทอนหงส์ด�ำ เนินงานด้านการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บลบ้านดอนคา วัดทอนหงส์ รวมถึงศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของเทศบาลตำ�บลทอนหงส์
โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกเพศทุกวัย
ทุกระดับ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
			
1.4 การเรียนรู้โดยสถาบันการเรียนรู้
เกษตรกรในพืน้ ทีไ่ ด้ไปเรียนรูจ้ ากศูนย์เรียนรูน้ อกสถานทีแ่ ละสถาบัน
การศึกษาต่าง ๆ หลังจากนั้นนำ�ความรู้ท่ไี ด้เก็บเกี่ยวจากการศึกษาดูงานมาวางแผน
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพืน้ ทีแ่ ละบริบทของชุมชน โดยเลือกวัตถุดบิ ใกล้ตวั ทีม่ ี
อยูใ่ นท้องถิน่ ของตนเองเนือ่ งจากวัตถุดบิ แต่ละท้องถิน่ มีความแตกต่างกัน อันดับแรก
ทดลองทำ�ในแปลงสาธิตของเทศบาลตำ�บลทอนหงส์ เมือ่ เห็นว่าผลการทดลองสามารถ
นำ�มาใช้กบั พืน้ ทีไ่ ด้จงึ นำ�มาปฏิบตั จิ ริงและขยายผลต่อเกษตรกร ก่อให้เกิดองค์ความรู้
ทางด้านการจัดการทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพืน้ ที่ โดยนำ�
องค์ความรูท้ ไี่ ด้ไปเผยแพร่ให้กบั องค์กรหรือหน่วยงานอืน่ ๆ จัดให้พนื้ ทีเ่ ทศบาลตำ�บล
ทอนหงส์เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการจัดการทางการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กบั บุคคลทัว่ ไปและหน่วยงานทีส่ นใจ โดยเฉพาะสถาบัน
การศึกษาเข้ามาศึกษาดูงาน เช่น นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
เป็นต้น
		 2. ขั้นปฏิบัติการ
		 2.1 ศึกษาสภาพปัญหา (วิเคราะห์ชุมชน)
			
2.1.1 เอกสาร ตำ�รา อินเตอร์เน็ต สารคดี และงานวิจัย
เกษตรกรในพื้นที่ได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ
นำ�มาใช้ในการปฏิบตั ิ การด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบ
ด้วย แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
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ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ แนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืนและการ
พัฒนา การเกษตรแบบยั่งยืน แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 สังเกตบริบทพื้นที่
			
เกษตรกรในพืน้ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากการสังเกตบริบทพืน้ ทีข่ องตนเองจาก
ปรากฏการณ์จริงที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อนำ�มาใช้ในการปฏิบัติด้าน
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสังเกตปรากฏการณ์เกีย่ วกับสภาพ
การจัดการทางการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์ว่า
ยังคงไว้ซึ่งการทำ�การเกษตรในรูปแบบเดิมหรือไม่ หรือในช่วงเวลาปัจจุบันเกษตรกร
ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของระบบเศรษฐกิจโลกของประเทศตะวันตกที่เน้นระบบ
การเกษตรทีเ่ รียกว่า “เกษตรกรรมสมัยใหม่” เน้นการใช้เครือ่ งจักรและสารเคมีทางการเกษตร
ชนิดต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด ความมุ่งหวังในปริมาณการผลิตทางการเกษตรของ
เกษตรกรในพืน้ ทีม่ คี วามสมดุลกับต้นทุนการผลิตหรือไม่ ตลอดจนการสังเกตถึงปัญหา
ในการทำ�การเกษตรที่เกิดขึ้นว่าเกษตรกรประสบกับปัญหาอะไรบ้าง
			
2.1.3 ศึกษาดูงาน
			
เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ จากภายนอกทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่มีบริบทพื้นที่
ใกล้เคียงกัน ได้แก่ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเซิงเทรา ศูนย์ศกึ ษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี จังหวัด
นครราชสีมา ไร่ก�ำ นันจุล จังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์สาธิตเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำ�
ชัว่ คราวเหรียงห้อง จังหวัดตรัง ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนำ�ควาย จังหวัดตรัง
จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำ�บลอุโมงค์ จังหวัดลำ�พูน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น สวนลุงนิล ตำ�บลช่องไม้แก้ว อำ�เภอ
ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร และร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชศึกษาดูงาน
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดระนอง
			
2.1.4 ประชุมแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
การประชุมแบบเป็นทางการ คือ เกษตรกรมีการประชุมสรุปผล
สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานโดยนำ�มาวิเคราะห์กับสภาพการทำ�การเกษตรในพื้นที่
และการจัดประชุมประชาคมตามชุมชนทัง้ 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านทอนหงส์ ชุมชน
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บ้านดอนคา ชุมชนบ้านสวนใหญ่ ชุมชนบ้านห้วยเตง ชุมชนบ้านวังลุง ชุมชนบ้าน
เขาหลา ชุมชนบ้านนากลาง เพื่อสำ�รวจความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชนและ
การเสนอปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ การประกอบอาชี พ และการดำ � เนิ น ชี วิ ต ประจำ � วั น
เนือ่ งจากประชาชนส่วนใหญ่มอี าชีพเกษตรกรรม การประชุมแบบไม่เป็นทางการ คือ
การนั่งพูดคุยกันโดยทั่วไประหว่างเกษตรกรและ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยไม่มีการจัด
เตรียมการประชุมแต่อย่างใด แต่ระหว่างการสนทนาได้มกี ารแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
เกี่ยวกับการทำ�การเกษตร
		 2.2 ลงมือปฏิบัติ
			
2.2.1 จัดตั้งกลุ่มรักษ์สุขภาพ ปลูกผักปลอดสารพิษ/ขยายผลต่อ
ชุมชน
			
ได้จดั ตัง้ กลุม่ รักษ์สขุ ภาพ ปลูกผักปลอดสารพิษเทศบาล ตำ�บลทอน
หงส์ขึ้น โดยมอบป้ายเชิงสัญลักษณ์สมาชิกกลุ่มรักษ์สุขภาพ ปลูกผักสารพิษ ให้แก่
สมาชิกกลุม่ ทุกคนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมได้ตดิ ไว้ทบี่ า้ นของตนเองและให้การสนับสนุนการ
ทำ�การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ภายในกลุ่มจะมีการปรึกษาวางแผนกัน
และให้ความสำ�คัญกับความคิดของสมาชิกกลุ่มทุกคน มีการปฏิบัติโดยยึดหลักทาง
สายกลางตาม “กำ�ลังกาย กำ�ลังเงิน” ที่จะสามารถทำ�ได้ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด
24 ครัวเรือน
			
2.2.2 ลองผิดลองถูก
			
เกษตรกรนำ�ความรู้ที่ได้เก็บเกี่ยวจากการศึกษาดูงานมาวางแผน
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และบริบทของชุมชน โดยเลือกวัตถุดิบใกล้ตัว
ที่มีอยู่ในท้องที่ของตนเองมาทดลองทำ�กิจกรรมด้านการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างทดลองทำ�ได้สงั เกตผลทีเ่ กิดขึน้ ว่ามีปญ
ั หาอะไรเกิดขึน้ บ้าง
และหาแนวทางแก้ปัญหา ระหว่างทดลองทำ�ได้สังเกตวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นอยู่เป็น
ระยะ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและจะทำ�การทดลองไปเรื่อย ๆ จนกว่าผลที่ได้รับ
เป็นที่น่าพอใจ
2.2.3 ทำ�แปลงสาธิต
เทศบาลตำ�บลทอนหงส์มกี ารปรับปรุงพืน้ ทีด่ า้ นหลังสำ�นักงานเพือ่ ใช้
ในการทำ�แปลงสาธิต ได้แก่ ปลูกพืชผักปลอดสาร พืชสมุนไพร เลี้ยงสัตว์ เพาะเห็ด
ทำ�ปุ๋ยหมักชีวภาพ ทำ�น้ำ�หมักชีวภาพและสารไล่ศัตรูพืช กิจกรรมการทำ�แปลงสาธิต
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เป็นกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการมีสว่ นร่วมระหว่างเกษตรกรกับชุมชนเพือ่ ให้เกษตรกรได้เกิด
การเรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติทำ�ให้เกษตรกร ได้ประโยชน์และเกิดแหล่งเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สำ�คัญของกลุ่มเกษตรกร ชุมชน และบุคคลทั่วไป
			
2.2.4 สร้างศูนย์เรียนรู้
			
เทศบาลตำ�บลทอนหงส์ได้เปิดศูนย์เรียนรูช้ มุ ชนบ้านห้วยเตงตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึน้ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีข่ องเทศบาลเพือ่ เป็นแหล่งเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
การทำ�การเกษตรตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกในชุมชนบ้านห้วยเตง
เป็นผูด้ แู ลศูนย์เรียนรูร้ ว่ มกับเทศบาลตำ�บลทอนหงส์ โดยการนำ�ของประธานชุมชนและ
นายกเทศมนตรีและใช้หลักการมีสว่ นร่วมในการบริหารเพือ่ ให้ชมุ ชนเกิดความตระหนัก
ว่าเขาเป็นส่วนหนึง่ และเป็นบุคลากรสำ�คัญที่จะทำ�ให้เกิดการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่การทำ�การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง
			
2.2.5 การฝึกอบรม
			
ทุกครั้งก่อนไปศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรจะต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
โดยให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำ�นาญและเป็นที่
ยอมรับของหน่วยงานและบุคคลทัว่ ไปในด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กำ�หนด
ระยะเวลาในการฝึกอบรม จำ�นวน 1 วัน สถานทีเ่ ลือกใช้หอ้ งประชุมของเทศบาลเนือ่ ง
เป็นจุดศูนย์กลางและมีความสะดวกในด้านของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม อย่างเช่น เรือ่ ง “ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถพี อเพียง” โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช
		 2.3 การปรับปรุงและประเมินผล
			
2.3.1 การตรวจเยี่ยมกลุ่มรักษ์สุขภาพปลูกผักปลอดสารพิษและ
แลกเปลี่ยนระสบการณ์
การดำ�เนินงานของกลุม่ จะมีการออกตรวจเยีย่ มบ้านสมาชิก 2 เดือน/ครัง้ โดย
การนำ�ของนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของเทศบาลและคณะกรรมการ
ตรวจเยีย่ ม การออกตรวจเยีย่ มสมาชิกจะแบ่งออกตามเขตเลือกตัง้ ของเทศบาลทัง้ 2
เขตเลือกตั้ง กรรมการออกตรวจเยี่ยมจะคัดเลือกจากสมาชิก โดยกรรมการที่อยู่ใน
เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมสมาชิกอยู่ในพื้นที่ เขต 2 การออกตรวจเยี่ยมมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ออกเยีย่ มเยือนและสอบถามปัญหาในการทำ�กิจกรรมทางการเกษตรของสมาชิก
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และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและแลกเปลี่ยนพันธุ์พืชผัก เป็นการส่งเสริม
ให้เกิดความสนิทสนมความรักความสามัคคีตอ่ กันมากขึน้ ซึง่ เป็นสิง่ สำ�คัญในการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
			
2.3.2 การประชุมสรุปผล/แนวทางแก้ปัญหา
มีการประชุมสรุปผลเกี่ยวกับการทำ�การเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยเชิญสมาชิกทัง้ หมดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำ�บล
ทอนหงส์ โดยมีท่านนายกเทศมนตรีเป็นประธานดำ�เนินการประชุม บรรยากาศ
การประชุมมีลักษณะแบบเป็นกันเองเพื่อให้สมาชิกได้กล้าแสดงออกและรู้สึกว่า
เขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอย่างแท้จริง ระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับการสรุปผล
การดำ�เนินงานการทำ�การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกจาก
การออกตรวจเยีย่ มร่วมกันและแจ้งปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในการทำ�กิจกรรมว่าสมาชิกแต่ละคน
ประสบกับปัญหาอะไรบ้าง และช่วยกันคิดวางแผนหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว
นำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกัน
			
2.3.3 ปรับปรุงการดำ�เนินงาน
เมื่อได้ผลการประชุมสรุปผลการดำ�เนินงานการจัดทำ�การเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว สมาชิกกลุ่ม
รักษ์สขุ ภาพปลูกผักปลอดสารพิษได้น�ำ แนวทางแก้ปญ
ั หาไปปฏิบตั กิ บั บ้านของตนเอง
เช่น ปัญหาพืชผักเป็นโรคเชือ้ รา ปรับปรุงโดยการผลิตน้�ำ หมักชีวภาพทีไ่ ด้สตู รจากการ
ประชุมสรุปผล ส่วนผสม ดังนี้ น้ำ�ส้มควันไม้ น้ำ�ส้มสายชู พริกขี้หนู ฉีดพ่นรักษาโรค
บริเวณใดพบว่าสภาพดินไม่อุดมสมบูรณ์เนื่องจากปลูกพืชผักติดต่อกันเป็นเวลานาน
ใช้จลุ นิ ทรียห์ น่อกล้วยรดเพราะจุลนิ ทรียจ์ ากหน่อกล้วยจะทำ�ให้ดนิ ร่วน วิธกี ารแก้ปญ
ั หา
บางอย่างได้จากภูมปิ ญ
ั หาท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดกันมา เมือ่ ได้มกี ารประชุมจึงเกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้กัน
			
2.3.4 ตรวจเลือดตรวจสอบสารพิษตกค้างในร่างกาย
เทศบาลตำ�บลทอนหงส์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
บ้านดอนคาจัดกิจกรรมตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบสารพิษตกค้างในร่างกายให้กับ
สมาชิกกลุม่ รักษ์สขุ ภาพปลูกผักปลอดสารพิษและเกษตรกรทัว่ ไปในพืน้ ทีเ่ พือ่ ประเมิน
ผลการดำ�เนินงาน โดยใช้สถานที่ในการตรวจคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
บ้านดอนคา การตรวจสอบวัดสารพิษทีต่ กค้างในร่างกายทีเ่ กิดจากการรับประทานอาหาร
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และพืชผักต่าง ๆ ในชีวติ ประจำ�วัน ผลการตรวจพบว่า สารพิษในร่างกายของสมาชิก
กลุ่มรักษ์สุขภาพปลูกผักปลอดสารพิษลดลงอย่างเห็นได้ชัด
			
2.3.5 กิจกรรมประกวดผลการดำ�เนินงานทางการเกษตรของสมาชิก
กลุ่มรักษ์สุขภาพปลูกผักปลอดสารพิษ
			
มีการจัดประกวดผลการดำ�เนินงานทางการเกษตรของสมาชิกกลุม่
รักษ์สขุ ภาพปลูกผักปลอดสารพิษ เทศบาลตำ�บลทอนหงส์จงึ ได้ก�ำ หนดจัดประกวดผล
การดำ�เนินงานทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คัดเลือกจากสมาชิก
กลุ่มรักษ์สุขภาพปลูกผักปลอดสารพิษ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจาก
สมาชิกกลุม่ รักษ์สขุ ภาพปลูกผักปลอดสารพิษ มีจ�ำ นวน 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล
ที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชย
			
2.3.6 การนำ�ผลผลิตเข้าร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาล
สมาชิกกลุ่มรักษ์สุขภาพปลูกผักปลอดสารพิษได้นำ�ผลผลิตทาง
การเกษตรเข้าร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาลตำ�บลทอนหงส์ เช่น ไปจัดนิทรรศการเนือ่ งใน
โอกาสต่างๆ ร่วมกับผลิตภัณฑ์อน่ื ๆ ของเทศบาล เพือ่ เป็นการประเมินผลอีกช่องทางหนึง่
		 3. ขั้นการเปลี่ยนแปลง
		 3.1 การจัดการทางการเกษตร
			
3.1.1 การปลูกพืชสมุนไพร
			
เกษตรกรในพื้นที่เริ่มเล็งเห็นและตระหนักถึงคุณประโยชน์ของพืช
สมุนไพรมากขึน้ โดยการหันมาใช้พชื สมุนไพรในการรักษาโรคต่าง ๆ ในเบือ้ งต้นแทนการ
ใช้ยาสามัญประจำ�บ้านที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและนำ�พืชสมุนไพรมาบริโภคเพื่อสร้าง
ความแข็งแรงให้กบั ร่างกายตามสรรคุณทางยา นอกจากช่วยลดรายจ่ายให้กบั ครัวเรือน
แล้วยังเป็นอีกทางหนึง่ ทีท่ �ำ ให้สมาชิกในครอบครัวมีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรงขึน้ กว่าเดิม
ลดการเจ็บไข้ได้ป่วย จะเห็นว่าไม่ค่อยป่วยเหมือนเมื่อก่อน
3.1.2 การปลูกผักสวนครัว
			
เกษตรกรส่วนใหญ่หันกลับมาปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเอง
ในครอบครัวโดยไม่ใช้สารเคมีในการกำ�จัดแมลง ศัตรูพชื และวัชพืช จะเห็นว่าประชาชน
ในพืน้ ทีเ่ ริม่ ใช้พน้ื ทีว่ า่ งบริเวณบ้านมาปลูกผักสวนครัวไว้รบั ประทานเอง ส่งผลให้เกษตรกร
มีรา่ งกายทีแ่ ข็งแรงขึน้ สารพิษในเลือดลดลงอย่างเห็นได้ชดั นอกจากนีก้ ารปลูกผักสวน
ครัวไว้รบั ประทานเองจะช่วยลดรายจ่ายและเพิม่ รายได้ในครอบครัวสอดคล้องกับหลัก
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
			
3.1.3 การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
นอกจากมีการปลูกพืชสมุนไพรและผักสวนครัวตามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นแล้วยังการเลีย้ งสัตว์ ได้แก่ ปลา ไก่ เป็ด สุกร ผึง้ ด้วง ไว้รบั ประทานเป็นอาหาร
ในครัวเรือน ผลผลิตทีเ่ หลือจากการบริโภคจะนำ�ไปแบ่งปันให้กบั เพือ่ นบ้านและนำ�ไป
จำ�หน่ายที่ตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวหรือกลายเป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่ง
มูลสัตว์นำ�ไปเป็นปุ๋ยใส่พืชผักและต้นไม้ให้มีความเจริญเติบโตโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมี
ใด ๆ ส่งผลให้ร่างกายไม่มีสารพิษตกค้างหรือตกค้างในอัตราที่น้อย
		 3.2 การบูรณาการ
		
3.2.1 ปลูกพืชสมุนไพรร่วมกับผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์
บางครัวเรือนจากที่ได้ทำ�การเกษตรเฉพาะปลูกแต่พืชสมุนไพร
อย่างเดียวหรือปลูกผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ด้วย ได้หันกลับมาทำ�การเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกกิจกรรม โดยใช้พน้ื ทีบ่ ริเวณบ้านทีว่ า่ งเปล่าดำ�เนินการ
		
3.2.2 ปลูกผักพื้นบ้านเป็นหลักปลูกผักพื้นเมืองเสริม
นอกจากจะเน้นปลูกผักสวนครัวทีเ่ ป็นผักพืน้ บ้านทีส่ ามารถหาพันธุ์
ที่มีอยู่แล้วหรือจากการขอแบ่งปันจากเพื่อนสมาชิกด้วยกัน ยังส่งเสริมสนับสนุนให้
สมาชิกกลุม่ รักษ์สขุ ภาพปลูกผักปลอดสารพิษนำ�พันธุพ์ ชื ผักพืน้ เมืองมาปลูกเสริมด้วย
โดยใช้หลักการการทำ�การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก เพือ่ ให้
มีพืชผักไว้บริโภคหลากหลายชนิด
3.2.3 ปลูกพืชตามแนวธาตุทั้ง 4
รูปแบบการปลูกพืชตามแนว 4 ธาตุ เป็นแนวคิดการปลูกพืชตาม
ภูมิปัญญาพืชบางชนิดจะมีคุณสมบัติของธาตุ 4 ธาตุ บางชนิดเป็นธาตุดิน ธาตุน้ำ�
ธาตุลม และธาตุไฟ เช่น พืชธาตุไฟ ได้แก่ ทุเรียน ลำ�ไย พืชธาตุลม ได้แก่ ลองกอง
ลางสาด ระกำ� พืชธาตุน้ำ� ได้แก่ มังคุด ส้ม พืชธาตุดิน ได้แก่ มะม่วง กล้วย การ
ปลูกพืชตามแนวธาตุทงั้ 4 ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกันจะเป็นผลดีตอ่ กันเพราะพืชจะเอือ้ สิง่
ต่าง ๆ ต่อกัน ไม่แย่งปุ๋ย ไม่แย่งน้ำ� แต่กลับจะช่วยเสริมซึ่งกันและกัน
3.2.4 การปลูกพืช 5 ชั้น
			
รูปแบบการปลูกพืช 5 ชั้น เป็นรูปแบบที่พัฒนาการใช้พื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด โดยเริม่ จากการปลูกพืชรูปแบบ 3 ชัน้ ก่อนแล้วพัฒนาเป็นการปลูกพืช
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รูปแบบ 5 ชั้น ทำ�ให้ได้ ผลผลิตต่อพื้นที่มากขึ้นในขณะที่ขนาดของพื้นที่มีเท่าเดิม
ได้แก่ 1) ไม้สูง ได้แก่ ต้นยาง ต้นตะเคียน (ไม้ใช้สอย) 2) ไม้กลาง ได้แก่ ต้นมังคุด
ต้นเงาะ (ไม้กินผล) 3) ไม้เตี้ย ได้แก่ ต้นเขลียง ต้นชะอม (ไม้กินใบ) 4) ไม้เลื้อยดิน
ได้แก่ ต้นตำ�ลึง ต้นยอดหัน ต้นยอดแหมะ (กินยอด) 5) ไม้ใต้ดิน ได้แก่ หัวมันเคย
หัวกลอย (กินหัว)
		 3.3 คุณภาพชีวิต 6 ด้าน
		 3.3.1 ครอบครัว คือ ครอบครัวมีความสุข เกษตรกรสามารถดูแลความเป็นอยู่
ของรอบครัว ได้และสมาชิกภายในครอบครัวมีการช่วยเหลือกัน มีความเห็นอกเห็นใจ
และเป็นกำ�ลังใจให้แก่กัน
		 3.3.2 สุขภาพ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มโี รคภัยไข้เจ็บในรอบปีทผ่ี า่ นมา
มีพละกำ�ลังในการประกอบกิจวัตรประจำ�วัน ร่างกายมีความคล่องตัวในการเดินหรือ
เคลื่อนไหว มีความสามารถในการทำ�สิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
3.3.3 จิตใจ คือ จิตใจมีความสงบ มีความสุข ร่าเริง เบิกบาน มีสมาธิ
ในการทำ�งานต่าง ๆ รู้จักช่วยเหลือและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ส่งผลให้รูปร่างหน้าตา
มีความสดใจไปด้วย
		 3.3.4 สังคม คือ จากการได้ท�ำ กิจกรรมร่วมกับเพือ่ นบ้านเป็นการสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้าน ส่งผลให้เกิดความรักความสามัคคีต่อกัน
		 3.3.5 เศรษฐกิจ คือ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำ�กิจกรรมทาง
การเกษตร ผลผลิตจะนำ�มาใช้บริโภคภายในครัวเรือนส่วนทีเ่ หลือนำ�ไปแจกเพือ่ นบ้าน
ในบริเวณใกล้เคียงและนำ�ไปจำ�หน่ายทีต่ ลาดในพืน้ ที่ ส่งผลให้มรี ายได้เพิม่ ขึน้ รายจ่าย
ลดลงและมีเงินคงเหลือไว้เป็นเงินออม
		 3.3.6 สิง่ แวดล้อม คือ ในพืน้ ทีม่ อี ากาศสดชืน่ เต็มไปด้วยพืชผักนานาชนิด
ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมี
3. การประเมินประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรูก้ ารจัดการทางการเกษตร
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเผยแพร่/ขยายผล และประเมินกระบวนการเรียนรู้ จำ�นวน 3 องค์กร
ได้แก่ 1) ชุมชนบ้านหว้าใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำ�บลไสหมาก อำ�เภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 2) องค์การบริหารส่วนตำ�บลทอนหงส์ อำ�เภอพรหมคีรี จังหวัด
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นครศรีธรรมราช 3) เกษตรกรนอกกลุ่มรักษ์สุขภาพ ปลูกผักปลอดสารพิษ เทศบาล
ตำ�บลทอนหงส์ อำ�เภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาความเหมาะ
สมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ขิ องโครงร่างกระบวนการเรียนรูก้ ารจัดการทางการ
เกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้จากการ
ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สัมภาษณ์กลุ่มเจาะจง โดย
ใช้เทคนิคการสนทนากลุม่ (Focus Croups Discussion) เพือ่ วิเคราะห์สงั เคราะห์ขอ้ มูล
ตามลำ�ดับขัน้ ตอนในการสนทนากลุม่ ประเมินผล และพิจารณาความสอดคล้องของ
กระบวนการเรียนรู้ ปรับแก้ไขให้กระบวนการเรียนรู้การจัดการทางการเกษตรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสมที่จะ
ดำ�เนินการ พบว่า องค์กร ทั้ง 3 องค์กร มีความเห็นสอดคล้องกันในประเด็น
กระบวนการเรียนรู้การจัดการทางการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการเรียนรู้ ขั้นปฏิบัติการและขั้นการ
เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ เป็นพื้นที่มีการทำ�การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศเหมาะสม รวมถึงผู้นำ�
ท้องถิน่ ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรด้วยวิธกี ารทำ�การ
เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพืน้ ทีโ่ ดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง และ
เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้ทั้ง 4 ระดับ ได้แก่ 1) การเรียนรู้โดยตนเอง 2) การเรียนรู้
โดยกลุ่ม 3) การเรียนรู้โดยเครือข่าย 4) การเรียนรู้การเรียนรู้โดยสถาบันการเรียนรู้
สามารถนำ�มาเป็นแนวทางปฏิบตั ไิ ด้จริงในพืน้ ทีเ่ พือ่ นำ�ไปสูค่ ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี องชุมชน
ผลการยืนยัน และสร้างกระบวนการเรียนรูก้ ารจัดการทางการเกษตรเพือ่ พัฒนา
คุ ณภาพชี วิต ชุ มชนตามหลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ มี ความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับเทศบาลตำ�บลทอนหงส์ มีกระบวน การยืนยันและสร้างกระบวนการ
เรียนรู้การจัดการทางการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Discussion)
โดยมีผเู้ ข้าร่วมประกอบด้วย ตัวแทนชุมชนและผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการจัดการทางการ
เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิเคราะห์ผลด้วยรูปแบบถอดบทเรียน
ตาปูเกลียว (Spiral Model) ปรากฏผลการวิจัยดังนี้
ภายหลังจากที่เทศบาลตำ�บลทอนหงส์ได้ดำ�เนินการทำ�การเกษตรตามตาม
กระบวนการเรียนรู้การจัดการทางการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามหลัก
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สร้างขึ้น ยืนยันในเป้าหมายเดิม คือให้มีการดำ�เนินการ
ทำ�การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง รวมทั้งมีการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้อย่างสม่ำ�เสมอ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของเกษตรในพื้นที่
เพือ่ นำ�ไปสูเ่ ป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้ โดยไม่ใช้ปยุ๋ เคมีและสารเคมีตา่ ง ๆ และดำ�เนินการ
ขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไปและมีนโยบายที่จะนำ�โครงการสนับสนุนการ
ดำ�เนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลและบรรจุในเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจำ�ปีของปีงบประมาณต่อ ๆ
ไปทุกปี เทศบาลตำ�บลทอนหงส์ได้นำ�กระบวนการเรียนรู้การจัดการทางการเกษตร
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติการอย่าง
ต่อเนื่องและขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน

อภิปรายผลการวิจัย

1. บริบทกระบวนการเรียนรู้การจัดการทางการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่เทศบาลตำ�บลทอนหงส์อดีตเคยเป็น
พื้นที่ทีมีการทำ�การเกษตรแบบพอเลี้ยงชีพหรือแบบพออยู่พอกินมีใช้ในครอบครัว
เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดิน น้ำ� ป่าไม้ แต่ธาตุมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
ทั้งชนิดพันธุ์ พันธุกรรม และระบบนิเวศ ชุมชนมีวิถีการดำ�รงชีวิตที่พึ่งพิงและใช้
ประโยชน์จากฐานทรัพยากรทีม่ อี ยู่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ทำ�สวน
ยางพารา โดยเฉพาะการทำ�สวนผลไม้ เช่น มังคุด ทุเรียน ต่อมาได้เปลี่ยนระบบการ
ทำ�การเกษตรมาเป็นระบบการทำ�การเกษตรสมัยใหม่ เป็นการเกษตรแบบครบวงจร
โดยอาศัยการใช้สารเคมีเป็นหลัก ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมากมายโดยเฉพาะมีการใช้ปุ๋ย
เคมีทมี่ ผี ลตกค้าง ซึง่ เป็นการทำ�ลายสิง่ แวดล้อม และมีผลกระทบต่อสุขภาพเกษตรกร
โดยตรง จากสภาพปัญหาดังกล่าว สอดคล้องกับผลการสำ�รวจภาคสนามของ ศูนย์
ชาติพันธ์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (2546 : 34) ในระดับอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำ�โขง พบว่า ประชากรที่อยู่ในชนบทได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกับ
ความเจริญ ซึง่ ทำ�ให้ความเป็นเมืองแทรกซึมบริบทของชนบท การสูญเสียทีด่ นิ ทำ�กินของ
เกษตรกรจากระบบทุนนิยม หนุม่ สาวละทิง้ บ้านเดิมสูเ่ มืองหลวง ความเอือ้ อารีตอ่ กัน
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ของคนชนบทลดลง ขนบธรรมเนียมถูกละทิง้ ไปจากวิถขี องคนรุน่ ใหม่ เกิดความสูญหาย
ของภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ความยากจนเพิม่ ขึน้ ความสัมพันธ์ของครอบครัวลดลงเรือ่ ย ๆ
รูปแบบของการเพาะปลูกทีเ่ น้นความหลากหลายในชนิดของพืช (Species Diversity)
ถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (Monocropping) ส่งผลต่อการขยายพื้นที่
เกษตรกรรมอย่างรวดเร็ว โดยพื้นที่ดังกล่าวเกือบทั้งหมดเป็นการปลูกพืชเชิงดี่ยว
แบบกว้างขวาง (Extensive Farming) ที่หวังผลการค้าและการรักษาระดับของผลผลิต
ต่อหน่วยพื้นที่ วิธีการดังกล่าวซึ่งในทางนิเวศวิทยาถือว่ามีความหลากหลายทาง
ชีวภาพต่�ำ ลง ระบบนิเวศทีม่ คี วามหลากหลายทางชีวภาพต่�ำ ย่อมไม่มคี วามมัน่ คงหรือ
ไม่มีความยังยืนตามมาเนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงต่อการทำ�ลายโดยพิบัติธรรมชาติ
เช่น ภัยแล้ง น้ำ�ท่วม และโรคระบาดในพืช ทำ�ให้ดินเสื่อมสภาพและนำ�ไปสู่การใช้ปุ๋ย
และสารเคมีเพิ่มมากขึ้น
2. ผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การจัดการทางการเกษตรเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มจากจัดกระบวนการเรียน
รูต้ ามรูปแบบการเรียนรูห้ ลาย ๆ ประเภท ในการสืบค้นการจัดการทางการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการเรียนรูโ้ ดยตนเอง ซึง่ สามารถสืบค้นความรูค้ วาม
สามารถที่มีอยู่ในชุมชน การเรียนรู้โดยกลุ่ม เพื่อสืบค้นกลุ่มและองค์กรที่เข้มแข็งใน
ชุมชน การเรียนรูโ้ ดยเครือข่าย เพือ่ พัฒนากลุม่ และองค์กรทีร่ วมตัวกันเป็นเครือข่าย
ในการเรียนรูร้ ว่ มกัน และการเรียนรูโ้ ดยสถาบันการเรียนรู้ ระดับสถาบันการเรียนรูท้ อ้ ง
ถิ่นที่ผู้นำ�กลุ่มและองค์กรที่ประสบความสำ�เร็จจัดการเรียนรู้ขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวคิด
และวิธกี ารต่างๆ ให้กบั คนในชุมชนและหน่วยงานและสถาบัน การศึกษาทัว่ ไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการทางการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของตนเอง กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ รัตนา บุญมัธยะ (2548 : บทนำ�) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งการสังเคราะห์องค์ความ
รู้ท้องถิ่น เพื่อชุมชนเป็นสุขในภาคอีสาน : กรณีศึกษาเครือข่ายอินแปง พบว่า
กระบวนการเรียนรูข้ องคนในท้องถิน่ ทีม่ าจากความรูด้ งั้ เดิมทีเ่ กิดขึน้ จากการสัง่ สมของ
บรรพบุรุษผสานกับหลักความรู้ที่เป็นสากล สามารถนำ�มาบูรณาการและปรับใช้เพื่อ
พัฒนาชุมชนไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรูก้ ารจัดการทางการเกษตรเพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทีม่ คี วามเหมาะสมและ
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สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่วิจัย เป็นรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่มี 3 ขั้นตอน
ประกอบด้วย ขั้นการเรียนรู้ ขั้นปฏิบัติการ และขั้นการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องและ
กลมกลืนกับวิถีชุมชน เป็นการดำ�เนินการที่สะท้อนให้เห็นรูปธรรมการพัฒนา
สอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งศักดิ์ วิลามาศ (2552 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในเขตจังหวัดเชียงราย : กรณีศกึ ษา อำ�เภอแม่สาย พบว่า (1) การมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ของเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรมีส่วนร่วมกิจกรรม
ได้แก่ การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การทำ�แปลงสาธิต และการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร โดยระดับการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับการมีส่วนรับรู้
ร่วมรับประโยชน์ และร่วมปฏิบตั ิ ส่วนการมีสว่ นร่วมคิดและการประเมินผลมีนอ้ ยมาก
ถึงไม่มเี ลย (2) ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องต่อกระบวนการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม พบว่า ปัจจัย
ภายในทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ตำ�แหน่งทางสังคม เจตคติ การศึกษา และการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสาร ส่วนปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แก่
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ การสนับสนุนของรัฐและผูน้ �ำ ชุมชน (3) แนวทางการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นตาม
ความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง ต้องมีความเหมาะสมกับสถานทีท่ ก่ี ลุม่ เกษตรกร
ทำ�อยู่ จึงจะสามารถนำ�เอาความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาปรับใช้ได้ ให้เกษตรกรได้แสดงความคิดเห็น
และสุกท้ายกลุม่ เกษตรต้องการให้ภาครัฐและหน่วยงานอืน่ ๆ เข้ามาสนับสนุนโครงการ
ที่กลุ่มเกษตรกรจัดทำ�ขึ้น เพื่อเกษตรกรจะได้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง
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กระบวนการเรียนรูก้ ารจัดการทางการเกษตรเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชน

กระบวนการเรี
ดการทางการเกษตรเพื
ชุ มชนตามหลั
กปรั ชจญาเศรษฐกิ
ตามหลัยกนรูปรั้ การจั
ชญาเศรษฐกิ
จพอเพีย่ องพัฒด้นาคุ
วยบ้ณาภาพชี
นหลัวกิตปรั
ชญาเศรษฐกิ
พอเพียง จ
พอเพีย5ง ด้เสา
วยบ้ านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 เสา
สุ ขภาพ
หนี้สิน
ใน
ครัวเรื อน

จาก

รายได้

ทาการ

สารพิษ

ต่ากว่า

เกษตร

ใน

เกณฑ์

โดยใช้
สารเคมี

อาหาร

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พืช
สมุนไพร

ผักน้ า

ผักบก

พืชยืนต้น

สัตว์
เศรษฐกิจ
แบบ
ภูมิปัญญา

ครอบครัวมีความสุ ข สุ ขภาพร่ างกายแข็งแรง จิตใจดี สั งคมสงบ
เศรษฐกิจมัน่ คง สิ่ งแวดล้ อมปลอดสารเคมี

่ 2 กระบวนการเรี
ยนรูก้ ารจัดการทางการเกษตรเพื
ณภาพชี
ชุมชน
ภาพที่ ภาพที
2 กระบวนการเรี
ยนรู ้การจัดการทางการเกษตรเพื
่อพัฒนาคุณภาพชีอ่ วพัิตชุฒมนาคุ
ชนตามหลั
กปรัวชติ ญา
ตามหลั
กปรัจชพอเพี
ญา ยงด้วยบ้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 เสา
เศรษฐกิ
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จากผลการวิจัยเรื่องกระบวนการเรียนรู้การจัดการทางการเกษตรเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยได้นำ�ประเด็นต่าง ๆ ที่
ได้จากการศึกษาวิจยั ผนวกกับข้อเสนอแนะของคนในชุมชน มากำ�หนดเป็นข้อเสนอ
แนะใน 2 ประเด็นดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
		 (1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของ
การจัดการทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำ�ไปกำ�หนดเป็น
นโยบายหลักในการพัฒนาท้องถิน่ และนำ�ไปบรรจุไว้ในแผนสามปีเพือ่ เตรียมความพร้อม
ในการนำ�มาปฏิบัติ โดยการจัดกิจกรรมที่สามารถสร้างการเรียนรู้ทางด้านการจัดการ
ทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบต่าง ๆ มาบูรณาการเพือ่
เสริมสร้าง คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน
		 (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ควรกำ�หนดแนวทางในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมของ
เกษตรกร
			
1.1 การฝึกอบรมควรจะใช้วทิ ยากรทีม่ ปี ระสบการณ์ดา้ นการเกษตร
โดยตรง เพราะเกษตรกรจะได้เรียนรูเ้ พือ่ ให้เกิดความเข้าใจง่ายขึน้ และต้องมีวทิ ยากร
ที่มีความเป็นกันเองกับเกษตรกร เพื่อทำ�ให้เกษตรกรได้มีความรู้สึกว่าเป็นกันเอง
กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น
1.2 ต้องมีงบประมาณสนับสนุนความต้องการของเกษตรกร เพื่อ
เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรในการทำ�การเกษตรให้ประสบผลสำ�เร็จ
1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรเน้นให้เกษตรกรทดลองปฏิบัติ
จริงในแปลงสาธิตเพื่อเป็นการเรียนรู้โดยวิธีการปฏิบัติ ทำ�ให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
1.4 หลักสูตรทีใ่ ช้ในการฝึกอบรม ต้องเป็นเรือ่ งทีส่ ร้างความเข้าใจ
ในการพึ่งตนเองและความพอเพียง โดยเน้นการลดใช้สารเคมีแล้วให้เกษตรกรหันมา
ใช้ปุ๋ยหมักแทน
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1.5 มีการจัดเวทีแลกเปลีย่ นความเห็น และจัดกิจกรรมนันทนาการ
ให้เหมาะสมกับวัยของเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 (1) การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรมีการขยายหัวข้อและเนือ้ หาทีจ่ ะศึกษาต่อไป เป็น
เรือ่ งทีส่ อดคล้องกับการมีสว่ นร่วมของเกษตรในการพัฒนาการทำ�การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการและมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เข้ามามีส่วนร่วมในการทำ�วิจัย
		 (2) ควรมีการศึกษาเชิงปริมาณ เพือ่ หาคำ�ตอบเชิงประจักษ์วา่ กระบวนการ
เรียนรู้การจัดการทางการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบใดที่ส่งผลให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศไทย
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