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บทสรุปผู้บริหาร 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในภาพรวมเพ่ือพัฒนาระบบเกษตรผสมผสานโดยการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบันและหาทางออกที่เป็นไปได้ โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย  3 ข้อ คือ 1) การวิเคราะห์
ปัญหาเพ่ืออธิบายปัญหาของการใช้ที่ดินอย่างไม่ยั่งยืนและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 2) การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ืออธิบายสถานการณ์ปัจจุบันของระบบการผลิต การจัดการ
ทรัพยากร การตลาดและสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชไร่ พืชผัก ผลไม้และสัตว์ รวมทั้งการ
ผลิตเห็ด และ 3) การวิเคราะห์วิถีทางสู่ความหลากหลายอย่างยั่งยืน เป็นการศึกษากรณีศึกษา 11 
กรณีที่เริ่มท าการเกษตรหลากหลายขนาดเล็กในจังหวัดน่านและจังหวัดอ่ืนๆ ที่สามารถใช้เป็นโมเดล
ส าหรับการพัฒนาความยั่งยืน 

การวิเคราะห์สาเหตุของการใช้ที่ดินอย่างไม่ยั่งยืนใช้ข้อมูลทั้งจากการทบทวนงานที่เกี่ยวข้อง 
และการสัมภาษณ์องค์กรภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานด้านการพัฒนาการเกษตรและที่สูง
ในจังหวัดน่าน รวมทั้งการสัมภาษณ์เกษตรกรพ้ืนที่สูงที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในส่วนของการ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศ
และระดับจังหวัด รวมทั้งจากงานวิจัยที่ท าในพ้ืนที่และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และมีการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับบุคคลที่เป็นแหล่งข้อมูลหลักในแต่ละประเด็น รวมทั้งท าการประชุมกลุ่มเพ่ือเก็บข้อมูลให้มีความ
สมบรูณ์มากขึ้น ในการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ในการสร้างแผนที่
แสดงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนการวิเคราะห์วิถีทางสู่ความหลากหลาย เริ่มจากการหา
กรณีศึกษาผ่านการติดต่อกับมูลนิธิฮักเมืองน่านซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการท าเกษตรยั่งยืนที่
หลากหลาย แล้วได้รับการแนะน าต่อไปยังกรณีศึกษาอ่ืนๆ จากการศึกษา  11 กรณี โดยเลือก
กรณีศึกษาให้ครอบคลุมทั้งการผลิตพืชและสัตว์ เช่น ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น เห็ดและสัตว์ 
ในแต่ละกรณีศึกษาใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกตามโครงสร้างค าถามกับตัวแทนกลุ่ม ข้อมูลที่ได้จะถูกน ามา
สังเคราะห์หาวิถีทางที่น าไปสู่ความส าเร็จโดยใช้ทั้งแผนภูมิแสดงผลลัพธ์และกรอบทฤษฎีการน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลง วิถีทางของทั้ง 11 กรณีน าไปสู่ข้อสรุปให้เห็นถึงปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จ
และปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความส าเร็จ 

การวิเคราะห์ปัญหา 

การขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นสาเหตุส าคัญของการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้และน าไปสู่
ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางน้ าจากการใช้สารเคมี มลพิษทางอากาศจากการเผาไร่ข้าวโพด การ
ชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนที่สูงชัน ความเสื่อมโทรมของดินและความแห้งแล้ง รวมทั้งการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามีการใช้ที่ดินอย่างไม่ยั่งยืนในจังหวัดน่าน 
ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีสาเหตุหลักหรือสาเหตุทางตรง 3 ประการที่น าไปสู่ความไม่ยั่งยืนในการใช้
ที่ดิน ประการแรก คือ การขยายพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างรวดเร็วบนพ้ืนที่สูงชัน ซึ่งมีสาเหตุ
รากฐานมาจากแรงกดดันทางด้านเศรษฐกิจเพ่ือการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ การส่งเสริมให้มีการ
ปลูกข้าวโพดฯ ทางอ้อมของภาคเอกชนผ่านการให้สินเชื่อ การพัฒนาปรับปรุงพันธ์ลูกผสมให้
เหมาะสมกับการปลูกในพ้ืนที่สูงที่ใช้น้ าฝน และการเข้าไปรับซื้อในพ้ืนที่ นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้การ
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สนับสนุนด้านการประกันราคา ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงด้านราคาให้แก่เกษตรกรซึ่งมีทางเลือกในการ
ผลิตพืชที่จ ากัดภายใต้เงื่อนไขพ้ืนที่สูงที่ใช้น้ าฝน สาเหตุหลักประการที่สองคือ มีการยอมรับการท า
การเกษตรเชิงอนุรักษ์บนพ้ืนที่สูงน้อย โดยมีสาเหตุรากฐานมาจากการไม่มั่นคงในสิทธิที่ดิน ความล้า
หลังของกฎระเบียบด้านป่าไม้ที่น ามาใช้ในทางปฎิบัติอย่างไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตบนพ้ืนที่สูงใน
ปัจจุบัน กฎระเบียบด้านป่าไม้ซึ่งแยกการใช้ชีวิตของคนออกจากป่าก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบในการใช้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากป่า และสาเหตุที่มาจากวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูง ส่วน
สาเหตุหลักประการที่สาม คือ ข้อจ ากัดทางธรรมชาติของทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่สูงในจังหวัดน่าน
ที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการผลิตทางการเกษตร อันได้แก่ การขาดแหล่งน้ าต้นทุนบนพ้ืนที่สูงชันเหนือแหล่ง
ต้นน้ า และชุดดินส่วนใหญ่บนพื้นที่สูงมีความอุดมสมบรูณ์ทางธรรมชาติต่ าและมีโอกาสเกิดการชะล้าง
พังทลายสูง 

ภาพรวมด้านการพัฒนา 

จังหวัดน่านมีประชากรรวม 478,264 คน โดยเกือบไม่มีอัตราการเพ่ิมของประชากร (ร้อยละ 
0.06) ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2547-2556) ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยพ้ืนเมือง (ร้อยละ 80) 
อยู่อาศัยบนพ้ืนราบเป็นหลัก มีประชากรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ 5 กลุ่ม ได้แก่ ลื้อ ม้ง เมี้ยน ขมุ และ 
มลาบรี โดยกลุ่มชนลื้อเป็นกลุ่มใหญ่สุด (ร้อยละ 42 ของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมด) รองลงมาคือกลุ่ม
ชนม้ง (ร้อยละ 31.9) ประชากรส่วนใหญ่ในแต่ละอ าเภออาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 87.7) 
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน (ร้อยละ 70) และมีอัตราการพ่ึงพิงเท่ากับ 0.43 

คนจนในจังหวัดน่านลดลงจาก 212,700 คน (ร้อยละ 46.4) ในปี 2543 เหลือคนจน 94,400 
คน (ร้อยละ 21) ในพ.ศ. 2555 แต่ยังคงมีอัตราการลดลงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับในระดับประเทศ 
อย่างไรก็ตาม หนี้ครัวเรือนในจังหวัดน่านกลับเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา โดยมี
อัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.4 และมีหนี้ครัวเรือนเฉลี่ยสูงกว่าในระดับประเทศ เมื่อพิจารณาอัตรา
หนี้สินต่อรายได้ พบว่า อัตราหนี้สินต่อรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 0.89 ในปี 2556 ซึ่งการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นสาเหตุหนึ่งของการเพิ่มภาระหนี้สินในพ้ืนที่สูง 

การป้องกันภาวะการขาดสารอาหารในเด็กอายุ 0-6 ปีในระดับจังหวัดมีความส าเร็จเป็นไปตาม
แผนของจังหวัด อย่างไรก็ตาม การขาดสารอาหารในชุมชนพ้ืนที่สูงไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน โดยเฉพาะการ
ขาดวิตามินและธาตุอาหารต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่พบในพ้ืนที่ชนบทห่างไกล ไม่มีข้อมูลสถิติที่แบ่งแยก
ระหว่างชุมชนพ้ืนที่ลุ่มและที่สูง อย่างไรก็ตาม การสัมภาษณ์ผู้น าในชุมชนพ้ืนที่สูง 3 หมู่บ้านไม่พบว่า
มีภาวะการขาดสารอาหาร โดยผู้น าชุมชนให้เหตุผลว่าแต่ละชุมชนมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านที่ดูแลด้านสาธารณสุขของคนในชุมชน 

ในประเด็นความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ มีงานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบความเท่าเทียมกัน
ระหว่างชาติพันธุ์ต่างๆ บนพื้นที่สูงในจังหวัดน่าน พบว่า ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศมีความเกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรมชนเผ่าและวิถีชีวิตของครอบครัว โดยในกลุ่มชาติพันธ์เมี่ยนและม้ง ผู้ชายจะมีอ านาจใน
การตัดสินใจและเข้าถึงทรัพยากร รวมทั้งควบคุมการใช้ทรัพยากรมากกว่าผู้หญิง ผู้ชายม้งมีหน้าที่
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รับผิดชอบทางด้านสังคม การเมืองและศาสนา ขณะที่ผู้หญิงมีหน้าที่รับผิดชอบในการสนองความ
ต้องการของครัวเรือน ในทางตรงข้าม คนไทยพ้ืนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ลั๊วะและไทยลื้อ ผู้หญิงและ
ผู้ชายจะมีความเท่าเทียมกันมากกว่า มีการแบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในครัวเรือนตามเพศและ
อายุ ส่วนใหญ่ผู้หญิงรับผิดชอบด้านการท าอาหารและงานในครัวเรือน ขณะที่ผู้ชายดูแลซ่อมแซมและ
รักษาบ้าน ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีส่วนร่วมในกิจกรรมการผลิตและท าการตัดสินใจร่วมกัน แต่อาจมี
ลักษณะงานที่แตกต่างกันตามความหนักเบาของงาน ผู้หญิงได้รับโอกาสในการศึกษา การเข้าถึง
ทรัพยากรและการจ้างงานมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต โดยดูจากการที่มีผู้หญิงที่เป็นผู้น าชุมชนและ
ผู้น าทางสังคมมากขึ้น 

ระบบการผลิตและการตลาด 

พ้ืนที่การเกษตรทั้งหมดของจังหวัดน่านในปี พ.ศ. 2555 มีประมาณ 1.13 ล้านไร่ พ้ืนที่
การเกษตรส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ปลูกพืชไร่ (พืชไร่ที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยาสูบ ถั่ว และมัน
ส าปะหลัง) รองลงมาเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว ตามด้วยพ้ืนที่ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น และพ้ืนที่ปลูกผักและ
ไม้ดอก ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ทางการเกษตรในปีพ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 
2555 พบว่า พ้ืนที่ทางการเกษตรที่เพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ที่ใช้ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และ
ยางพารา ในขณะที่สัดส่วนของพ้ืนที่ปลูกข้าวต่อพ้ืนที่ทางการเกษตรทั้งหมดลดลง 

จากการที่ พ่อค้า โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร และสหกรณ์การเกษตรทั้งขนาดใหญ่และขนาด
เล็กมีการแข่งขันอย่างอิสระ ส่งผลให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตให้กับพ่อค้าที่ต้องการซื้อผลผลิตได้
ง่าย บ่อยครั้งที่พ่อค้าเข้าไปรับซื้อผลผลิตถึงในสวน ส าหรับการตลาดของสินค้าเกษตรในกลุ่มพืชไร่
ของจังหวัดน่านส่วนใหญ่ด าเนินการโดยพ่อค้าคนกลางทั้งในรูปของ ร้านค้าหรือบริษัท พืชส่วนใหญ่ที่
รับซื้อคือกลุ่มพืชไร่ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชตระกูลถั่ว ส าหรับพืชตระกูลถั่วตลาดมีความ
ต้องการสูง (ทั้งแบบสดและถั่วเมล็ดแห้ง ส่วนใหญ่ต้องการถั่วเหลือง) แต่เกษตรกรสามารถผลิตได้ใน
ปริมาณต่ า 

ข้าวนาส่วนใหญ่ที่พบจะปลูกในที่ลุ่ม และซึ่งเกษตรกรปลูกไว้เพ่ือบริโภคในครัวเรือน ช่วงการ
ผลิตคือช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน เกษตรกรไทยในพ้ืนที่ราบปลูกข้าวเหนียวเพ่ือบริโภค
ภายในครัวเรือน สายพันธุ์ที่นิยมคือ กข 6 และสันป่าตอง พ้ืนที่ปลูกข้าวของเกษตรกรนั้นเฉลี่ยอยู่ที่
รายละประมาณ 3.13–4.38 ไร่ ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของข้าวเปลือกอยู่ระหว่าง 0.63-0.66 ตันต่อไร่ 
ส าหรับข้าวไร่เป็นข้าวที่ปลูกไว้เพ่ือบริโภคในครัวเรือนของชนกลุ่มน้อยในพ้ืนที่สูง การปลูกข้าวไร่เป็น
ประเพณีที่ท าสืบต่อกันมาโดยปลูกบนที่รกร้างและต้องปล่อยให้เป็นที่รกร้างไว้ 3-4 ปี เกษตรกรใช้
วิธีการถางและการเผาวัชพืชซึ่งยังคงเป็นวิธีการทั่วไปในการปรับที่ดินส าหรับการปลูกข้าวไร่ และยัง
เป็นการช่วยท าลายแมลงศัตรูพืชและหนูที่จะมาท าลายผลผลิตข้าว ซึ่งการเตรียมพ้ืนที่นั้นจะท าในช่วง
ฤดูแล้ง การปลูกข้าวไร่จะใช้วิธีการหว่านเมล็ดลงบนดินโดยตรงซึ่งจะท าในช่วงที่มีฝนตกคือประมาณ
เดือนมิถุนายน และจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ในเดือนตุลาคม จากการส ารวจข้อมูลในหมู่บ้านบนที่สูงใน
อ าเภอสันติสุข พบว่าจ านวนพ้ืนที่ปลูกโดยเฉลี่ยแล้วประมาณรายละ 5.13-8.69 ไร่ ปริมาณผลผลิต
เฉลี่ยของข้าวไร่อยู่ระหว่าง 0.23–0.38 ตันต่อไร่ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้น าไปสู่การลดช่วงเวลา



จ 

 

พักดินเพ่ือให้ดินฟ้ืนสภาพ จึงมีผลท าให้วัชพืชเพ่ิมขึ้นรวมทั้งท าให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ที่มีผลต่อ
ผลผลิตข้าวไร่ 

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ลุ่มรุ่นแรกจะปลูกในเดือนพฤษภาคม และเก็บเกี่ยวจะเริ่ม
ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมไปจนถึงกันยายน ส าหรับการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นที่สองสามารถ
ปลูกได้หลังการเก็บเก่ียวข้าวเสร็จ พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อรายเฉลี่ย 31.5 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยของ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในที่ลุ่มแบบฝักสดเท่ากับ 0.95 ตันต่อไร่ การขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรใน
พ้ืนที่ลุ่มส่วนใหญ่จะขายผลผลิตทันทีหลังจากเก็บเกี่ยวซึ่งจะเป็นข้าวโพดแบบฝักสดที่มีความชื้นสูง 
ดังนั้นราคาข้าวโพดฝักสดราคาถูกอยู่ที่ประมาณ 4-5 บาทต่อกิโลกรัม โดยขายให้กับพ่อค้าผู้รวบรวม 
สหกรณ์ และบริษัทที่เข้าไปรับซื้อโดยตรงถึงหมู่บ้านเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งของเกษตรกร 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนที่สูงสามารถปลูกได้ปีละครั้ง ในช่วงต้นฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม -มิถุนายน 
เกษตรกรยังคงใช้วิธีการถางและการเผาในการเตรียมที่ดิน การหยอดเมล็ดจะใช้วิธีการท าหลุมแล้ว
หยอดเมล็ด เป็นวิธีการทั่วไปของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อยู่บนเนินเขา พันธุ์ที่ได้รับความนิยม 
ได้แก่ CPDK888 ไพโอเนียร์ แปซิฟิก เกษตรกรพยายามท่ีจะเพ่ิมผลผลิตโดยใช้ปุ๋ยเคมีหลากหลายสูตร
ในปริมาณที่มากส่งผลต่อต้นทุนที่สูง โดยมีพ้ืนที่ปลูกเฉลี่ยรายละ 36 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์แบบฝักแห้งบนพ้ืนที่สูงเท่ากับ 0.75 ตันต่อไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบฝักแห้งจะขายให้กับผู้ค้าใน
ท้องถิ่นที่น าเครื่องนวดไปกะเทาะเมล็ดถึงไร่ของเกษตรกร ส าหรับเกษตรกรที่กู้ยืมเงินหรือปัจจัยการ
ผลิตจากผู้ค้ารายใดก็จะต้องขายผลผลิตให้กับผู้ค้ารายนั้น ส าหรับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฝักแห้ง
ประมาณ 8 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นแรงจูงใจในการขยายพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ถ้าหากราคา
ข้าวโพดแบบฝักแห้งลดลงเหลือ 5 บาทต่อกิโลกรัม ก็จะท าให้เกษตรกรขาดทุนและไม่คุ้มค่าที่จะปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีกต่อไป การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้นมีข้อเสียอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่สูง ที่
ต้องใช้สารเคมีจ านวนมากเพ่ือให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เจริญเติบโต ซึ่งส่งผลให้เกิดมลพิษทั้งในดินและน้ า 
นอกจากนั้นแล้วการถางและการเผาเพ่ือก าจัดวัชพืชก่อนการเพาะปลูกได้ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
อย่างเห็นได้ชัด 

การปลูกยางพาราในจังหวัดน่านมีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากได้รับการสนับสนุนและมีเงิน
อุดหนุนจากกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น โดยเงินอุดหนุนเหล่านี้มีการ
ส่งเสริมเป็นครั้งแรกในปี 2548 ขนาดฟาร์มของเกษตรกรโดยเฉลี่ย 11.81 ไร่ต่อครัวเรือน  ในปี 2557 
อ าเภอภูเพียงมีพ้ืนที่ปลูกยางมากท่ีสุดเท่ากับ  38,718.75 ไร่ สามารถเก็บเก่ียวได้ 13,075 ไร่ ปริมาณ
ผลผลิตยางพาราเฉลี่ยในปี 2557 ประมาณ 0.35 ตันต่อไร่ คิดเป็นปริมาณผลิตน้ ายางพาราของ
จังหวัดได้ 12,029 ตัน สายพันธุ์ยางพาราที่ปลูกกันทั่วไป ได้แก่พันธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251 โดย
เกษตรกรเริ่มกรีดยางเมื่อต้นยางมีอายุ 6-7 ปี เกษตรกรจะขายยางในรูปแบบของยางก้อนถ้วย
เนื่องจากการขาดแคลนทั้งในด้านของเวลาและแรงงานในการที่จะแปรรูปเป็นแผ่นยาง โครงสร้างของ
ตลาดยางพาราแบ่งออกเป็นสองประเภท คือการขายผ่านพ่อค้าคนกลางที่เข้าไปพบปะในชุมชนและ
ท าการเจรจาต่อรองซื้อขายโดยตรงกับเกษตรกร และตลาดประมูล ราคายางก้อนถ้วยอยู่ที่ 39 ถึง 45 
บาทต่อกิโลกรัมในระบบประมูล ปัจจุบันตลาดยางพาราในจังหวัดน่านยังไม่มีปัญหา เพราะยังคงได้รับ



ฉ 

 

การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากส านักงานกองทุนสงเคราะห์ผู้ปลูกยางทั้งการผลิต การแปรรูปและ
การตลาด แต่สวนยางก าลังเผชิญกับปัญหาไฟไหม้ ฟ้าผ่า พายุ และดินถล่ม 

การผลิตผักที่มีปริมาณพ้ืนที่เก็บเกี่ยวที่สูงที่สุดในจังหวัดน่าน (ปี 2557) จ านวน 10 ชนิด
แรก คือ ข้าวโพดหวาน ฟักทอง กะหล่ าปลี พริกใหญ่สีเขียว พริกขี้หนูเม็ดใหญ่ ผักกาดเขียวปลี ขิง 
กระเทียม ผักกาดกวางตุ้ง และผักบุ้ง จากกลุ่มผักเหล่านี้ ขิงเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนสุทธิสูงสุดเมื่อ
เทียบกับพืชอ่ืนๆ แต่ก็เป็นพืชที่ใช้เงินลงทุนและจ านวนแรงงานในครัวเรือนสูงกว่าพืชอ่ืนๆ แต่
เกษตรกรจะเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกทุก 3 ปี เนื่องจากเกษตรกรต้องการให้ดินปลอดภัยจากเชื้อรา และ
โรคที่เกิดจากดินซึ่งจะท าให้เหง้าขิงเน่าและเหี่ยว ส าหรับการผลิตฟักทองมีต้นทุนการผลิตที่ต่ าแต่ก็
ยังให้ผลก าไรที่น้อยเม่ือเทียบกับผักอ่ืนๆ อย่างไรก็ความต้องการฟักทองยังมีอยู่มากในหลายตลาด 

ผลไม้ 10 ชนิดที่มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวสูงสุดในจังหวัดน่านในปี 2557 ประกอบด้วย ลิ้นจี่ ล าไย 
มะนาว เงาะ มะม่วง มะขาม ส้ม มะม่วงหิมพานต์ กล้วย และหม่อน ผลไม้ที่ให้ผลก าไรสุทธิสูงสุดคือ
ส้มสีทอง ตามด้วยหม่อน และมะม่วงน้ าดอกไม้ ส่วนเงาะ มะม่วง มะขาม และหม่อนถือว่าเป็นผลไม้ที่
มีศักยภาพทางการตลาดเพราะตลาดมีความต้องการสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดต่างจังหวัด และเพ่ือ
การส่งออก 

ตลาดหลักของผักได้แก่ ตลาดท้องถิ่นภายในจังหวัดน่าน แม้เกษตรกรบางส่วนจะขายให้กับ
ผู้รับซื้อในจังหวัดอ่ืน ตลาดผักสามารถแบ่งออกเป็น ตลาดผักสด และตลาดข้อตกลงที่เป็นการจัดหา
วัตถุดิบส าหรับโรงงานแปรรูปอาหาร การขายในตลาดข้อตกลงเป็นการขายผ่านสหกรณ์การเกษตร
หรือผู้ประกอบการที่มีพ่อค้าคนกลางเป็นผู้ติดต่อให้ ส่วนตลาดของผลไม้ ได้แก่ ตลาดท้องถิ่นใน
จังหวัดน่าน ตลาดต่างจังหวัด และใช้ในธุรกิจแปรรูปผลไม้ ตลาดในจังหวัดไม่ได้เป็นตลาดหลักส าหรับ
ผลไม้เหล่านี้ ส่วนใหญ่ขายไปยังตลาดต่างจังหวัดที่มีปริมาณการซื้อที่สูงกว่าตลาดในจังหวัด เช่น 
ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมืองในกรุงเทพฯ และตลาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงขายไปยัง
ต่างประเทศ 

เกษตรกรในจังหวัดน่านมีการเพาะเลี้ยงเห็ดหลากหลายชนิด อาทิเช่น เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า 
เห็ดนางรมภูฐาน เห็ดหูหนู เห็ดลม เห็ดขอนขาว และเห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดเหล่านี้เพาะเลี้ยงง่ายและเป็น
ที่ต้องการของตลาด การเพาะเลี้ยงเห็ดนั้นนิยมเพาะเลี้ยงในโรงเรือนโดยใช้การผลิตแบบก้อนใน
ถุงพลาสติก โรงเรือนแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ โรงเรือนแบบถาวรและโรงเรือนแบบชั่วคราว และใช้
อุปกรณ์ในการท าก้อนเห็ด คือ ถังนึ่งหรือเตานึ่งที่ใช้ ถังผสม และเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด ส่วนใหญ่ใน
การเพาะเห็ดนิยมใช้แรงงานในครัวเรือน อาจมีการจ้างงานบ้างเฉพาะการท าก้อนเชื้อที่มีขั้นตอนการ
ท ายุ่งยากและใช้เวลานาน แต่ในส่วนการดูแลและเก็บเกี่ยวใช้เฉพาะแรงงานในครัวเรือนเท่านั้น 
ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวเห็ดเฉลี่ย 7-8 เดือน ปัญหาของการเพาะเลี้ยงเห็ดนั้นหากเตรียมก้อนเชื้อเห็ด
ไม่ดีจะท าให้เชื้อเห็ดไม่กระจายเต็มถุงส่งผลให้เห็ดไม่งอก ราคาของเห็ดนั้นแตกต่างกันไปตามแต่ชนิด
ของเห็ด เช่น เห็ดลมราคา 150-170 บาทต่อกิโลกรัม เห็ดขอนขาวราคา 100-110 บาทต่อกิโลกรัม 
และเห็ดนางรมภูฐานราคา 50-70 บาทต่อกิโลกรัม 
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การผลิตสัตว์ในจังหวัดน่านมีความส าคัญน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการผลิตพืช มีครัวเรือน
เกษตรกรประมาณร้อยละ 33 ที่เลี้ยงสัตว์ โดยไก่เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีจ านวนมากที่สุด รองลงมาคือสุกร 
เป็ด และโคเนื้อ การเลี้ยงไก่ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงในลักษณะปล่อยตามธรรมชาติในบริเวณพ้ืนที่รอบ
บ้านไว้เพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ปัญหาส าคัญของการเลี้ยงไก่คือโรคระบาด ส่วนการเลี้ยง
สุกรเป็นการเลี้ยงเสริมรายได้ โดยมีทั้งแบบลงทุนเลี้ยงด้วยตนเองหรือในลักษณะเกษตรพันธะสัญญา 
ปัญหาต้นทุนสูงและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเลี้ยงในชุมชนเป็นปัญหาส าคัญของการท าฟาร์ม
เลี้ยงหมู ส่วนการเลี้ยงโคเนื้อก็เป็นการเลี้ยงเพ่ือเสริมรายได้เช่นกัน แต่มีปัญหาการขาดแคลนพ้ืนที่ทุ่ง
หญ้าส าหรับเป็นอาหารโคซ่ึงเป็นปัญหาส าคัญส าหรับเกษตรกรรายย่อย 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดน่านมีสภาพอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ในฤดูหนาวอากาศจะแห้งแล้งและอบอุ่นมาก 
อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดที่ 37 องศาเซลเซียส ฤดูมรสุมเริ่มปลายเดือน
เมษายนไปจนถึงเดือนตุลาคม โดยมีฝนตกหนักและมีอุณหภูมิเย็นลงในระหว่างวัน แต่ยังคงอบอุ่น
ในช่วงกลางคืน  ระดับความสูงของจังหวัดน่านอยู่ในช่วง 128 ถึง 2,086 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล 
แผนที่ความลาดชันแสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่จังหวัดน่านมีความลาดชันของพ้ืนที่อยู่ระหว่าง 0-300% การ
วิเคราะห์แผนที่ความสูงเหนือระดับน้ าทะเลและแผนที่ความลาดชันท าให้ได้เขตนิเวศเกษตร 3 
ประเภท คือ พ้ืนที่ราบ พ้ืนที่ดอน และพ้ืนที่สูง ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดน่านเป็นพ้ืนที่ดอนและ
พ้ืนที่สูง โดยเฉพาะในอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งช้าง บ่อเกลือและบ้านหลวง ลักษณะดินในพ้ืนที่
เกษตรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชุดดินที่ 29, 46, 47 และ 48 ซึ่งมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันจากหน้าดินลึกไป
หน้าดินตื้น ค่าความเป็นกรดสูงจากมากไปน้อย การระบายน้ าในระดับปานกลางไประดับดี และมี
ความอุดมสมบรูณ์ของดินต่ าและมีศักยภาพที่ก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายดินสูง จากแผนที่การใช้
ที่ดินที่ได้จากกรมพัฒนาที่ดิน ในปี พ.ศ. 2557 พบว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชที่มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุด 
รองลงมาเป็นพื้นที่ไร่หมุนเวียน ซึ่งมีการทิ้งร้างว่างเปล่าให้เกิดการฟ้ืนฟูความอุดมสมบรูณ์ของดินตาม
ธรรมชาติ และตามด้วยพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีและไม้ผลผสม ตามล าดับ พ้ืนที่ป่าสามารถจ าแนกออกได้
เป็น 5 ประเภท คือ ป่าดิบเขาตามธรรมชาติ ป่าดิบเขาปลูก ป่าเต็งรังธรรมชาติ ป่าดิบเขาที่ถูกท าลาย
และป่าเต็งรังที่ถูกท าลาย  โดยป่าเต็งรังมีพ้ืนที่ป่ามากที่สุด 4,169,944 ไร่ รองลงมาเป็นพ้ืนที่ป่าดิบ
เขา ประมาณ 645,006 ไร่ ในจังหวัดน่านมีพ้ืนที่แหล่งน้ าประมาณ 23,988 ไร่ ขณะที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้สนับสนุนให้มีการขุดบ่อน้ าในไร่นาภายในพ้ืนที่ ประมาณ 1,606 ไร่ 

การวิเคราะห์เส้นทางสู่การเกษตรที่หลากหลายย่ังยืน 

ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในการปรับเปลี่ยน
ระบบเกษตรเป็นแนวทางที่หลากหลายและน าไปสู่ความยั่งยืนในการด ารงชีพจ านวน 11 ราย ซึ่งมี
เกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบผสมผสาน 3 ราย กลุ่มเกษตรกรชาวนาที่ท าเรื่องข้าวเป็นหลัก 4 ราย 
กลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ 3 ราย และกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงหมู 1 ราย ทั้งนี้เพ่ือศึกษาที่มาที่ไป 
สถานการณ์ ปัจจัยแวดล้อม กลุ่ม หน่วยงาน องค์กรภาคีต่างๆ ที่ช่วยผลักดันน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ระหว่างก้าวเดินในเส้นทางสู่ความส าเร็จ สรุปเป็นบทเรียนที่แตกต่างหลากหลาย ปัจจัยเกื้อหนุน และ
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ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ (supporting and enabling factors) โดยบูรณาการแนวคิด “แผนที่
ผลลัพธ์” (Outcome Mapping) เข้ากับแนวคิด “ปัจจัย-แรงกดดัน-ผลกระทบ-สถานะที่เปลี่ยนไป-
การตอบสนอง” (Driver-Pressure-Impact-State-Response: DPSIR) เป็นกรอบในการวิเคราะห์
และเปรียบเทียบปัจจัยที่เป็นแรงกดดันต่อการด ารงชีพ น าไปสู่จุดเริ่มต้นของ “การเปลี่ยนแปลง” ใน
มิติของความคิดใส่ใจและเป็นกังวล ความตระหนักคิด จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ โดยใช้ฐาน
ทุนการด ารงชีพที่มีอยู่ (ทรัพยากร โครงสร้างด้านกายภาพ ทรัพย์สิน สังคม และคุณภาพของคน) 
รวมทั้งปัจจัยด้านโครงสร้างทางสถาบันและนโยบาย เพ่ือปรับเปลี่ยนวิถีการท าการเกษตรที่น าไปสู่
ความยั่งยืนของการด ารงชีพ ผลการวิเคราะห์น าเสนอแผนภาพเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงเพ่ือแสดง
ให้เห็นสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในแต่ละก้าวเดินของทั้ง 11 
กรณีศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ชี้ชัดว่าในเกือบทุกกรณีเคยได้รับแรงกดดันหรือผลกระทบจากการท า
การเกษตรเชิงพาณิชย์ที่มีการพ่ึงพิงปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนจากภายนอก ใช้สารเคมีใน
ปริมาณมาก ส่งผลต่อคุณภาพของดิน และน้ า ท าให้ผลผลิตที่ได้ลดน้อยลง ในขณะที่ราคาผลผลิตมี
ความผันผวน ท าให้การด ารงชีพตกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยง ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในช่วงเริ่มต้น ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญมากต่อการเปลี่ยนแปลงคือลักษณะบุคลิกของเกษตรกรที่เป็นคนช่าง
สังเกต ชอบเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพ่ือนบ้านและหรือกลุ่มเครือข่ายทางเกษตร ท าให้
มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ ทั้งหลายเหล่านี้ประกอบกันท าให้เกษตรกร -กลุ่มเกษตร
เกิดความใส่ใจในบริบทที่เปลี่ยนไป เข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น และสามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยนไปในแนวทางที่ดีและยั่งยืนกว่า ดังนั้นการจะผลักดันแนวทางเกษตรที่หลากหลายยั่งยืน 
ควรพิจารณาถึงเกษตรกรเป้าหมายที่มีลักษณะดังที่กล่าว นอกจากนี้บุคคล กลุ่ม องค์กรรอบข้างที่มี
แนวทางการด าเนินงานและเป้าหมายที่สอดคล้องกับแนวทางเกษตรยั่งยืน มีบทบาทส าคัญในการให้
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ แรงบันดาลใจ และการสนับสนุนแก่เกษตรกรในแต่ละก้าวย่างของการ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ปัจจัยสนับสนุนและน าไปสู่ผลส าเร็จที่เห็นได้ชัดคือทุนทางด้านกายภาพ 
และโครงสร้างเชิงสถาบันและเชิงนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่เกษตรที่เป็นพ้ืนที่ราบ และ/หรือมีระบบ
น้ าชลประทาน ที่เอ้ือต่อการท าการเกษตรที่หลากหลาย หรือพ้ืนที่เกษตรที่มีเอกสารสิทธิ์สามารถ
ขอรับหรือได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทางราชการได้ เป็นต้น นอกจากนี้พบว่าเกษตรกรใน
กรณีศึกษาส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับเครือข่ายที่สนับสนุนแนวทางเกษตรยั่งยืนยืนที่ คือ “โจ้โก้” 
และ “ฮักเมืองน่าน” ที่เป็นผู้ถ่ายทอดแนวคิด ความรู้ และเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายภาคีอ่ืน ซึ่งเป็น
องค์กรที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่แนวทาง
การเกษตรที่ยั่งยืนของเกือบทุกกรณีศึกษา สิ่งที่เกิดขึ้นและผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลง ที่สรุปได้จาก
กรณีศึกษา คือ การลดต้นทุนปัจจัยการผลิตทางเกษตร การเพ่ิมผลิตภาพ/คุณภาพ/มูลค่า ของผลผลิต
ทางเกษตร การลดความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีทางเกษตร ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้น ซึ่ง
เหล่านี้น าไปสู่ความม่ันคงของการด ารงชีพครัวเรือนและชุมชน 

แต่ละกรณีศึกษาล้วนมีเส้นทาง ก้าวย่าง และปัจจัยแวดล้อมสนับสนุนที่เฉพาะเจาะจงแตกต่าง
กันไป ไม่มีการขีดวางเส้นทางเดินที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า แต่ทุกก้าวย่างของการเปลี่ยนแปลง เป็นพ้ืนฐาน
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ส าคัญที่น าไปสู่ก้าวต่อไป และดูเหมือนจะไม่มีการก าหนดหรือวางเป้าหมายของก้าวสุดท้ายไว้เช่นกัน 
การศึกษานี้ไม่ได้มุ่งหวังที่จะสร้าง “ต้นแบบ” แต่น าเสนอบทเรียนตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยและสภาวะแวดล้อมในระหว่างเส้นทางสู่การเกษตรที่หลากหลาย
ยั่งยืน การผลักดัน-ขยายผลควรค านึงถึง “ต้นทุน” ด้านองค์ความรู้ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ใน
พ้ืนที่เป้าหมาย ท าความเข้าใจ “เส้นทางสู่ความส าเร็จ” ของกรณีตัวอย่างต่างๆ การน าเสนอ-ส่งเสริม
รูปแบบ และ/หรือนวัตกรรมการเกษตร ต้องมีความสอดคล้องเข้ากันได้กับบริบทสังคมนิเวศเกษตร  
ตอบสนองความเสี่ยงการด ารงชีพของพ้ืนที่หรือชุมชนเป้าหมาย และหากผลลัพธ์ในเชิงเศรษฐกิจที่ได้
ไม่สามารถทดแทนกันได้กับที่เกษตรกรเคยได้จากแนวทางเกษตรแบบเดิม ควรพิจารณาแนวทางการ
ชดเชยช่วยเหลือที่สอดคล้องกัน นอกจากนี้โครงสร้างเชิงสถาบัน กฎระเบียบ และนโยบาย ควรมี
ความสอดคล้องและสนับสนุน ทั้งในด้านการเข้าถึงทรัพยากรทางเกษตร แหล่งทุน และการตลาด 
เพ่ือให้การปรับเปลี่ยนไปสู่แนวทางนี้เกิดขึ้นได้ในเชิงปฏิบัติ ปัจจุบันในพ้ืนที่จังหวัดน่านมีหลายองค์กร
และเครือข่ายเข้มแข็งที่ประสานกันขับเคลื่อนแนวทางการจัดการเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาด าเนินงานในแนวทางที่เกี่ยวข้องควรได้รับทราบและเรียนรู้ถึงบทบาท 
บทเรียน และองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ เพ่ือใช้ประโยชน์จากต้นทุนเหล่านี้และปรับวัตถุประสงค์ ให้มี
ความสอดประสานและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพ่ือการพัฒนา นวัตกรรม และการด าเนินงานเชิง
บูรณาการที่น าไปสู่การจัดการเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป 

จากข้อค้นพบของการศึกษา คณะนักวิจัยมีข้อเสนอแนะในการท างานในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 
ดังนี้ 

1. ควรส ารวจองค์ความรู้ด้านระบบเกษตรยั่งยืนที่มีอยู่ในพ้ืนที่และพัฒนาทางเลือกที่มีความ
หลากหลายและเหมาะสมในแต่ละเขตนิเวศน์เกษตร (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ดอนและพ้ืนที่ลุ่ม) และให้
ครอบคลุมบริบททางเศรษฐกิจสังคมที่หลากหลาย เช่น พืชทางเลือกที่ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวลั๊วะที่
อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงในเขตน้ าฝนและมีข้อจ ากัดของทุนทางกายภาพและเงินทุนควรจะแตกต่างจากพืช
ทางเลือกท่ีส่งเสริมให้เกษตรกรชาวม้งท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีดอนและมีการเข้าถึงแหล่งน้ าชลประทานและ
สินเชื่อในการผลิต นอกจากนี้ พืชทางเลือกควรเป็นพืชที่ค านึงถึงหรือตอบสนองต่อปัญหาด้านความ
เสี่ยงและการเปราะบางที่เกษตรกรเผชิญอยู่ด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงควรมีการศึกษาด้านความเสี่ยงและ
ความเปราะบางของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มด้วย 

2. การหาทางเลือกที่จะมาทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้องไม่เพียงแต่ค านึงถึงเงื่อนไขด้าน
นิเวศวิทยาและสังคมเท่านั้น แต่ต้องมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้และเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจ
ของทางเลือกและให้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแก่เกษตรกรที่เข้าไปส่งเสริมด้วย ถ้าทางเลือกที่มีอยู่ไม่
สอดคล้องกับบริบทด้านความเสี่ยงที่เกษตรกรเผชิญอยู่และไม่สามารถให้ผลตอบแทนที่เท่าเทียมกับ
พืชเดิมที่ท าอยู่ได้ การอุดหนุน การชดเชย และ/หรือการให้สิ่งจูงใจแก่เกษตรกรเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องมี 
โดยควรมีการพัฒนากลไกการอุดหนุนหรือการชดเชยร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นสิ่งจูงใจให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบที่ยั่งยืน ยกตัวอย่างเช่น การขอให้เกษตรกรยกเลิกการท าการเกษตรบน
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พ้ืนที่ลาดชันเพื่อเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ป่าและปลูกไม้ยืนต้นร่วมกับพืชอ่ืนทดแทนในพ้ืนที่อ่ืน ต้องให้สิ่งจูงใจ
ในช่วงที่ไม้ผลยังไม่ให้ผลผลิต การพิจารณาว่าสิ่งจูงใจควรเป็นอะไรนั้น ต้องจัดให้มีการท าประชุมกลุ่ม
ร่วมกับเกษตรกรที่สนใจและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาค าตอบที่เป็นไปได้ในทางปฎิบัติและเหมาะสม
แก่เกษตรกร ยกตัวอย่างสิ่งจูงใจในพ้ืนที่ เช่น การช่วยเหลือเกษตรกรในการเพ่ิมความอุดมสมบรูณ์
ของดินโดยการตรวจสอบคุณภาพดินและให้ค าแนะน าในการปรับปรุงดิน รวมทั้งวิธีการและวัสดุใน
การปรับปรุงบ ารุงดินให้มีสภาพดีขึ้น  สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาบนพื้นที่สูง (สวพส.) ใช้สิ่งจูงใจลักษณะนี้
ในการเปลี่ยนพฤติกรรมการเผาแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพ้ืนที่สูง จังหวัดน่าน ซึ่งการกระตุ้นนี้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเกษตรกรเปลี่ยนมาท าการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบไม่เผาได้ 
อย่างไร กลุ่มคนที่แตกต่างกันมักมีความสนใจที่ต่างกัน ดังนั้น จึงควรมีการตรวจสอบความสนใจของ
เกษตรกรเป้าหมายและทดสอบก่อนเริ่มโครงการพัฒนาใดๆ  

3. การเข้าถึงตลาดเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการใช้ที่ดินบนพ้ืนที่สูง ดังนั้นจึงไม่ควรมีแต่การ
ส่งเสริมด้านการผลิตแต่ควรมีการศึกษาข้อมูลทางการตลาด เช่น ปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่
ตลาดต้องการ ราคาและแหล่งรับซื้อ รวมทั้งลักษณะการขาย เป็นต้น และให้ข้อมูลที่ได้เหล่านี้แก่
เกษตรกรเป้าหมาย โดยในระยะเริ่มแรกควรมีการสนับสนุนและอบรมการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพ่ือให้
เกษตรกรสามารถจัดการด้านการผลิตและการตลาดด้วยตนเองได้ หลังจากนั้นให้เกษตรกรเรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยมีการให้ค าแนะน าเมื่อมีความต้องการ 

4. ในจังหวัดน่าน มีกลุ่มและองค์กรต่างๆ ที่เป็นผู้น าด้านการเกษตรยั่งยืน การอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากร กลุ่มและองค์กรที่มีเหล่านี้ต้องมีบทบาทร่วมกันทั้งระดับรายบุคคลและระดับ
เครือข่าย กลุ่มใหม่ที่เข้ามาในจังหวัดน่านพร้อมประเด็นที่ชัดเจนควรเรียนรู้จากกลุ่มที่มีอยู่และ
พยายามสร้างให้สอดคล้องกับประเด็นที่เป็นที่ยอมรับในสังคมแล้ว  และพัฒนาให้มีการริเริ่มอะไร
ใหม่ๆ ที่เหมาะสมและพ้ืนที่ intervention แนวคิดองค์รวมเป็นแนวคิดที่ เสนอให้น ามาใช้ในการ
จัดการเชิงพ้ืนที่ เพราะปัญหาและสาเหตุฐานรากมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ การสร้างและ
เข้าใจบริบทองค์รวมและแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องซึ่งกันและกันเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องเกิดขึ้น 
ศักยภาพและกลไกที่มีของกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องควรน ามาใช้เพ่ือหาช่องว่างขององค์ความรู้และเพ่ือ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน 
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จังหวัดน่านที่สนับสนุนข้อมูลทางด้านสถิติเพ่ือใช้ประกอบการศึกษา  
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1. บทน า 

ปัญหาการลดลงของป่าไม้ ความแห้งแล้ง การเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและหมอกควันมีความ
เชื่อมโยงกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เชิงเดี่ยวบนพ้ืนที่ลาดชัน ปัญหาเหล่านี้ถูกอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด ารงชีพของเกษตรกรบนพื้นที่สูง นอกจากนี้การขยายตัวของพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดยังก่อให้เกิดการใช้สารเคมีเพ่ิม
มากขึ้นและส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ า ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญทั่วภาคเหนือของประเทศโดยเฉพาะในพ้ืนที่
จังหวัดน่านซึ่งมีการขยายตัวของพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างรวดเร็วและเกิดความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเห็นได้ชัด ปัญหาเหล่านี้กระทบความยั่งยืนของการผลิตทางการเกษตรบนพ้ืนที่สูงใน
ทุกแห่ง 

องค์กรพัฒนาหลายแห่งร่วมกันหาทางออกเพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินบนพ้ืนที่สูงในจังหวัดน่านให้มีการ
ใช้อย่างยั่งยืนมากขึ้น โดยองค์กรต่างๆ มุ่งเน้นให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรให้มีความหลากหลายในการ
ผลิตมากขึ้น Humidtropics จึงสนับสนุนให้มีงานศึกษานี้ขึ้นเพ่ือพัฒนาระบบเกษตรผสมผสาน โดยการ
วิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันและหาทางออกที่เป็นไปได้ โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในรายละเอียด ดังนี้ 

1. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุทั้งทางตรงและทางอ้อมของการใช้ที่ดินอย่างไม่ยั่งยืน 
2. เพ่ืออธิบายสถานการณ์ปัจจุบันในด้านระบบการผลิต การจัดการความอุดมสมบรูณ์ของดิน การตลาด

และสถาบันเกษตรที่เกี่ยวข้องกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชผัก ไม้ผลและเห็ด 
3. เพ่ือวิเคราะห์วิถีทางสู่ความหลากหลายทางการเกษตร โดยท ากรณีศึกษา  11 กรณีที่ท าการผลิตที่

หลากหลายในฟาร์มขนาดเล็กในจังหวัดน่านหรือจังหวัดใกล้เคียงที่สามารถใช้เป็นต้นแบบในการ
พัฒนาให้เกิดการผลิตอย่างยั่งยืนได ้

2. วิธีการศึกษา 

2.1 การวิเคราะห์ปัญหา (วัตถุประสงค์ที่ 1) 

ในการวิเคราะห์ปัญหาต้องแสดงให้เห็นว่าท าไมการใช้ที่ดินในจังหวัดน่านจึงไม่ยั่งยืนและสามารถระบุ
สาเหตุทั้งทางตรง (สาเหตุเบื้องต้น) และทางอ้อม (สาเหตุเบื้องหลังหรือสาเหตุรากฐาน) ของปัญหาได้ โดย
สาเหตุที่กล่าวถึงต้องมีความสมดุลระหว่างมุมมองของผู้มีส่วนร่วมในพ้ืนที่และหลักฐานสนับสนุนที่สามารถหา
ได้ ดังนั้น นอกจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต้องมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้รู้ในพ้ืนที่ ด้วย โดยใช้
โครงสร้างของค าถามดังนี้ 

 อะไรคือประเด็นส าคัญที่น าไปสู่ปัญหาการใช้ที่ดินอย่างไม่ยั่งยืนในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 
 อะไรเป็นสาเหตุทางตรงและทางอ้อมของปัญหาการใช้ที่ดินอย่างไม่ยั่งยืน 
 หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ท าอะไรบ้างแล้วที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินอย่างไม่ยั่งยืน 

หน่วยงานที่สัมภาษณ์ในฐานะผู้รู้หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ได้แก่ มูลนิธิฮักเมืองน่าน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง มูลนิธิปิดทองหลังพระ (ตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) และ
หน่วยงานราชการของรัฐทั้งระดับอ าเภอและจังหวัด หลังจากการสังเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับ
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ปัญหาในระดับต่างๆ แล้วได้พูดคุยถึงผลการศึกษาที่ได้กับผู้น าเกษตรกรใน 3 หมู่บ้านบนพ้ืนที่สูงเพ่ือตรวจสอบ
ผลที่ได้กับเกษตรกรในพื้นที่  

2.2 การวิเคราะห์ภาพรวมและสถานการณ์ระบบการผลิตในปัจจุบัน (วัตถุประสงค์ที่ 2)  

ในส่วนนี้เป็นภาพรวมการพัฒนาของจังหวัดน่าน ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัดการพัฒนาโดยรวม ระบบการ
ผลิต ตลาดและสถาบัน รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากแหล่งข้อมูลทั้งในระดับจังหวัด ภาคและประเทศ รวมทั้งจากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาในอดีต และเก็บ
ข้อมูลส่วนที่ยังขาดเพ่ิมเติมโดยการสัมภาษณ์ผู้รู้และการพูดคุยในระดับกลุ่ม โดยแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย  

 ตัวชี้วัดด้านการพัฒนา รวบรวมจากส านักงานสถิติจังหวัดและรายงานสถิติประจ าปีหรือรายงาน
ประจ าปีต่างๆ (ดูรายละเอียดภาคผนวก ก1) 

 ข้อมูลที่เก่ียวกับพ้ืนที่เกษตรต่างๆ รวบรวมจากส านักงานเกษตรทั้งในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 
 ข้อมูลด้านสถาบันและระบบการผลิต รวบรวมจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในจังหวัดน่าน และเก็บ

รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้แบบสอบถาม เช่น การผลิตเห็ด 
 ข้อมูลด้านระบบการผลิตสัตว์ รวบรวมจากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อ าเภอ 
 ข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แผนที่สภาพภูมิศาสตร์ แผนที่การใช้ที่ดิน แผนที่ชุด

ดินและแผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง ได้จากส านักงานพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  ส่วนข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ปี 2527-2557 รวบรวมจาก
ส านักงานอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการน้ า ได้จาก
ส านักงานชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะที่ข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ ได้จากกรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณาในการอธิบายภาพการพัฒนาของภาคการเกษตรโดยทั่วไปในจังหวัด
น่าน โดยแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่ส าคัญของระบบฟาร์มในปัจจุบัน ทั้งระบบพืชและสัตว์ พร้อม
อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มและระบบตลาดของข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชผัก
ผลไม้หลักที่ส าคัญ รวมทั้งเห็ด และอธิบายบทบาทขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่
มีความเก่ียวข้องกับการส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่จากแผนที่ของจังหวัดน่านที่
รวบรวมได้ โดยเน้นประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แผนที่แสดงระดับความสูงได้มาจาก
แผนที่ภูมิประเทศในมาตรส่วน 1:50,000 โดยใช้โปรแกรม Arc/GIS  การแปลงข้อมูลเวกเตอร์ไป
เป็นราสเตอร์โดยใช้ Digital Elevation Model (DEM) และใช้ TOPOGRID ในการวิเคราะห์ภาพ 
ภาพ DEM ที่สร้างขึ้นถูกน าไปใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศ เช่น ความลาดชัน 
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 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนที่ได้จากกรมอุตุนิยมวิทยา ถูกน ามาหาค่าเฉลี่ยปริมาณน้ าฝนรายเดือนของ
จังหวัดน่าน  

 แผนที่การใช้ที่ดิน ปี พ.ศ. 2557 ที่ได้จากกรมพัฒนาที่ดิน ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ การใช้ที่ดิน
ทางการเกษตร และการใช้ที่ดินเป็นป่าไม้และแหล่งน้ าธรรมชาติ และน าแผนที่มาซ้อนทับกับแผนที่
แสดงขอบเขตการบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ได้ข้อมูลการใช้ที่ดินจ าแนกตามเขตอ าเภอและ
น าเสนอเป็นตัวเลขในตาราง 

 ข้อมูลดินได้จากแผนที่ชุดดินที่จัดท าโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งน ามาทับซ้อนกับแผนที่แสดงขอบเขต
การบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ได้ข้อมูลดินจ าแนกตามอ าเภอในรูปของตารางตัวเลข 

2.3 การวิเคราะห์เส้นทางสู่การเกษตรที่หลากหลายย่ังยืน (วัตถุประสงค์ที่ 3) 

การศึกษาในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในการปรับเปลี่ยน
ระบบเกษตรเชิงเดี่ยวไปสู่ระบบเกษตรที่มีการใช้ที่ดินที่หลากหลายมากขึ้นอันก่อให้เกิดการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษามีทั้งท่ีมีอยู่ในจังหวัดน่านและจังหวัดอ่ืนในภาคเหนือของประเทศไทย โดยมีการสัมภาษณ์
ให้ได้ข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นท าเกษตร พ้ืนฐานภูมิหลัง การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่เป็นประสบการณ์ที่ควร
เรียนรู้และถ่ายทอดต่อไป เพ่ือสร้างความเข้าใจของการเริ่มต้น และแสดงเห็นว่าอะไรเป็นปัจจัยที่เป็น
แรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มีกลุ่ม องค์กร และหน่วยงานอะไรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติและเป้าหมายอย่างไร รวมทั้งลักษณะของปัจจัยภายนอกที่มาเกื้อหนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลที่
ได้รับจะน ามาประเมินแล้วน าเสนอเป็นแผนภาพเส้นทางการเปลี่ยนแปลงในแต่ละกรณี โดยมีการเปรียบเทียบ
แต่ละกรณีในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ 

 ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยที่เป็นข้อจ ากัด 
 ผลประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อการด ารงชีพและชุมชน 
 ศักยภาพในการขยายแนวคิดออกไปและผลที่จะได้รับ 

การศึกษาในส่วนนี้เริ่มต้นจากการค้นหาข้อมูลของแหล่งเรียนรู้การท าเกษตรที่หลากหลายที่มีอยู่แล้วใน
จังหวัดน่าน โดยเริ่มต้นจากการติดต่อมูลนิธิฮักเมืองน่าน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้มีการขยายการท า
เกษตรอย่างยั่งยืน เพ่ือสอบถามให้ได้ข้อมูลของกลุ่มหรือเกษตรกรที่มีแนวคิดและท าเกษตรอย่างยั่งยืน 
หลังจากได้รายชื่อกลุ่มหรือบุคคลบางส่วนแล้ว ได้ใช้วิธีสอบถามต่อในลักษณะเครือข่ายท าให้ได้กลุ่มหรือบุคคล
อ่ืนในการหาข้อมูลต่อไป  

ในการเลือกกลุ่มหรือเกษตรกรจากรายชื่อที่มีเพ่ือสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล ใช้หลักการให้เป็น
การเกษตรที่หลากหลายครอบคลุมหลายพืช จนได้กรณีศึกษา 11 กรณี ครอบคลุมการผลิตข้าว พืชผัก ไม้ผล 
ไม้ยืนต้นและเห็ด รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีทั้งที่เป็นเกษตรกรรายบุคคลและเป็นกลุ่มเกษตรกร ส่วนการเก็บ
ข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนกลุ่มและเกษตรกรรายบุคคลโดยใช้แบบสอบถามกึ่งโครงสร้างเพ่ือ
ช่วยในการสร้างแนวทางในการสัมภาษณ์ โดยเน้นที่จุดเปลี่ยนของแต่ละกรณี เพ่ือให้เข้าใจปัจจัยที่เป็นแรงผลัก
และปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลในแต่ละกรณี และได้สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านสถาบันและการ
สนับสนุนในทุกด้านที่ได้รับ การสัมภาษณ์ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
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 จุดเริ่มต้นและเส้นทางการเปลี่ยนแปลงในแต่ละกรณี ประกอบด้วย 

o แรงขับเคลื่อนและปัจจัยเกื้อหนุน (ความรู้ ทรัพยากรและทุนที่มีอยู่) 
o กิจกรรม/ระบบการผลิต  
o ผลประโยชน์หรือผลกระทบของการท างานของกลุ่ม (เช่น รายได้ อาหาร การลดความ

เสี่ยง ความรู้ ทักษะ ความเชื่อมั่นและทุนทางสังคม) 
o บุคคล หน่วยงานและสถาบันที่สนับสนุน  
o โอกาสทางการตลาด 
o ในกรณีของกลุ่มที่ริเริ่ม สถาบันและองค์กร ได้ท าการศึกษาเพ่ืออธิบายถึง  
o กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ  
o ศักยภาพในการขยายแนวคิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (เช่น ผลด้านการแข่งขันทาง

การตลาด)  

การวิเคราะห์วิถีทางและการด ารงชีพ 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ถูกน ามาวิเคราะห์เพ่ือท าเส้นทางแห่งความส าเร็จเป็นรายกรณีโดยใช้
แผนภาพแสดงเส้นทางที่เป็นผลลัพธ์ (outcome mapping) (Earl et al., T. 2001) การวิเคราะห์ใช้กรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับ “ปัจจัย-แรงกดดัน-สถานะที่เปลี่ยนไป-ผลกระทบ-การตอบสนอง” (Driver-Pressure-Sate-
Impact-Respond or DPSIR) (DFID, 2001) และทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลง (theory of change) (Taplin 
and Clark, 2012) ผลการวิเคราะห์น าเสนอวิถีทางของกรณีตัวอย่างทั้ง 11 กรณี และปัจจัยส าคัญที่ท าให้
ประสบความส าเร็จและปัจจัยแวดล้อมที่เป็นตัวเกื้อหนุนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง หลังจากนั้น กรณีตัวอย่าง
ทั้งหมดถูกน ามาเปรียบเทียบโดยใช้กรอบแนวคิดการด ารงชีพอย่างยั่งยืน ( sustainable livelihoods 
framework) เพ่ือให้เห็นภาพที่เป็นระบบและเปรียบเทียบมิติของความเสี่ยงและความเปราะบาง รวมทั้ง
ประเมินรูปแบบการด ารงชีพ โครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปและกระบวนการที่เป็นตัวผลักดันและสนับสนุนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์การด ารงชีพ เพ่ือน าไปสู่ผลส าเร็จอันเป็นการด ารงชีพที่ยั่งยืน  

3. การวิเคราะห์ปัญหา  

3.1 ความย่ังยืนของการใช้ท่ีดินในจังหวัดน่าน 

จังหวัดน่านตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีเขตแดนติดต่อกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง (ร้อยละ 85) ซึ่งแหล่งเป็นต้นน้ าน่าน 
อันเป็น 1 ใน 25 ต้นน้ าสายหลักของประเทศไทย จังหวัดน่านมีพ้ืนที่ราบเพียงร้อยละ 2.51 ของพ้ืนที่ทั้งหมด
ของจังหวัด เกษตรกรรมเป็นรายได้หลักของประชากรในท้องถิ่นในขณะที่พ้ืนที่ เหมาะสมทางการเกษตรมีอยู่
อย่างจ ากัด 

การใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในจังหวัดน่านในช่วงปี พ.ศ. 2538-2555 พบว่า ภายหลัง
จากการประกาศพระราชบัญญัติเขตป่าสงวนแห่งชาติในปี พ.ศ. 2532 พ้ืนที่ป่าธรรมชาติลดลงจาก 5,351,537 
ไร่ ในปี พ.ศ. 2538 เหลือเพียง 3,127,743 ไร่ ในปี พ.ศ. 2555 หรือลดลงร้อยละ 41 แต่พ้ืนที่การเกษตรกลับ
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เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 51 จากเดิมมีพ้ืนที่การเกษตร 2,143,731 ไร่ ในปี พ.ศ. 2538 เพ่ิมเป็น 3,239,106 ไร่ ในปี 
พ.ศ. 2555 (Wongtui, 2014) แสดงให้เห็นว่าการขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรน าไปสู่การลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ 
โดยเฉพาะในพ้ืนทีล่าดชัน (>35 องศา) ซึ่งเป็นพ้ืนทีป่่าที่ควรอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งต้นน้ า พ้ืนที่ป่าธรรมชาติลดลง
จากร้อยละ 39 ในปี พ.ศ. 2538 เหลือเพียงร้อยละ 19 ในปี พ.ศ. 2555 โดยการลดลงของพ้ืนที่ป่าเกิดขึ้นอย่าง
มากในช่วงปี พ.ศ. 2552-2555 (Wongtui, 2014) อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการลดลงของพ้ืนที่ป่านี้สูงกว่าข้อมูลที่
รายงานโดยส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน แต่ตรงกับรายงานของ GISTDA ที่วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดินในช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2556 ใน 3 ต าบลในอ าเภอสันติสุข และ 1 ต าบลในอ าเภอปัว (ดังแสดง
ขอบเขตพ้ืนที่อ าเภอในภาพที่ 1) ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ป่าบางส่วนถูกเปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่เกษตร
ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินนั้นเกิดขึ้นในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ ร้อยละ 23 ในพ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติร้อยละ 11 และในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 1A และ 2A ร้อยละ 14 (สฤณ ีและคณะ, 2556) 

 

 

ภาพที่ 1. แผนที่จังหวัดน่าน 
ที่มา: ส านักงานวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง, 2557 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดน่านปลูกในช่วงเวลาเดียวกันกับการ
เริ่มเปิดให้มีสัมปทานป่าในปี พ.ศ. 2516 (NIAS, 2001) แต่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีการขยายตัวอย่างมาก
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยมีพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมขึ้นมากกว่า 2 เท่า จากพ้ืนที่ปลูก 378,731 ไร่ ในปี 2550 เป็น
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798,462 ไร่ ในปี พ.ศ. 2553 (ส านักงานการเกษตรจังหวัดน่าน, 2558) โดยพ้ืนที่ที่เพ่ิมขึ้นนั้นส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนที่ลาดชันบนพื้นที่สูง ซ่ึงการขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นสาเหตุหลักของการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (การตัดไม้ท าลายป่า) เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดน่าน เช่น ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ การ
ตกตะกอนของดิน ขาดแคลนน้ า และสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศน์ที่เป็นแหล่ง
ปัจจัยสี่ของมนุษย์ (Lambin et al., 2003) และผลที่ตามมาคือ ความเสื่อมโทรมของดินที่น าไปสู่การใช้ปัจจัย
การผลิตอย่างเข้มข้นในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดน่านได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของประชากรในพ้ืนที่ โดยเกษตรกรพ่ึงพาการใช้สารเคมีมากขึ้นในการเพ่ิมผลผลิต ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ของมนุษย์ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพ้ืนที่สูงต้องใช้สารเคมีจ านวนมากในหลายขั้นตอน เช่น การใช้
สารเคมีคลุกเมล็ดข้าวโพดเพ่ือป้องกันเชื้อราและแมลง  การใช้ปุ๋ยเคมีช่วยในเร่งการเจริญเติบโตและการใช้
สารเคมีป้องกันและควบคุมวัชพืช เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2552 พบว่า การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีสัดส่วนการใช้
สารเคมีเท่ากับร้อยละ 82 เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้สารเคมีทั้งหมดของจังหวัดน่าน (สฤณี และคณะ, 2556
ของปัญหาหมอกควันในภาคเหนือประเทศไทยในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 

จากความไม่ยั่งยืนของแบบแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน นโยบายการพัฒนาของจังหวัดน่านจึงได้ปรับไปสู่
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ที่ต้องการให้จังหวัดน่านเติบโตในทิศทางที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยให้การพัฒนาเศรษฐกิจบรรลุเป้าหมายจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ จึง
มีการส่งเสริมให้ปลูกยางพาราและพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ามาทดแทนการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมของนโยบายการส่งเสริมในลักษณะนี้ยังเป็นที่สงสัยและ
ก่อให้เกิดการถกเถียงกันอยู่ในกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในจังหวัด (มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อม, 2555) 

3.2 สาเหตุของการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่ยั่งยืน 

จากการทบทวนเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากองค์กรต่างๆ รวมถึงการพูดคุยกับ
เกษตรกรในจังหวัดน่าน (ดูรายชื่อในภาคผนวก ก2) เพ่ิมเติม เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของสาเหตุส าคัญของ
การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่ยั่งยืน พบว่า แต่ละองค์กรนั้นทราบถึงปัญหาความไม่ยั่งยืนของการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน และก าลังด าเนินงานเพ่ือแก้ปัญหาหรือบรรเทาปัญหาในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของตนเองโดยใช้วิธีการของแต่ละองค์กร อย่างไรก็ตาม องค์กรเหล่านี้ยินดีที่จะท างานร่วมกับองค์กรอ่ืนๆ ด้วย
เช่นกัน 

สาเหตุของการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่ยั่งยืนเป็นแรงผลักดันที่ท าให้เกษตรกรใช้ที่ดินจนเกิดความเสื่อม
โทรมอย่างรวดเร็วกว่าที่ดินจะสามารถฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ได้ตามธรรมชาติหรือจากการใช้เทคโนโลยี
เกษตรเข้าช่วย หรือเรียกว่าท าให้ไม่สามารถใช้ที่ดินได้อย่างต่อเนื่อง จากการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้สามารถสรุป
สาเหตุทางตรงของการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่ยั่งยืนได้ 3 ประการ คือ 1) การขยายพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดบน
พ้ืนที่ลาดชันในพ้ืนที่สูง 2) การด าเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรบนพ้ืนที่สูงมีน้อย และ 3) ทรัพยากรธรรมชาติมี
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คุณภาพไม่ค่อยดี โดยสาเหตุทางตรงแต่ละประการจะมีสาเหตุที่เป็นรากเหง้าที่เป็นแรงขับให้เกิดการใช้ที่ดิน
อย่างไม่ยั่งยืนอยู่ด้วย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.2.1 การขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดบนพื้นที่ลาดชันในพื้นที่สูง 

การตัดไม้ท าลายป่าจากการท าสัมปทานป่าไม้ ซึ่งท าให้เกิดขยายตัวของพ้ืนที่ทางการเกษตรในภายหลัง
เป็นสาเหตุหนึ่งของการใช้ที่ดินที่อย่างไม่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ได้อธิบายว่าสาเหตุหลักส าคัญของการ
ใช้ที่ดินอย่างที่ไม่ยั่งยืนเกิดจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง ด้วยเหตุนี้ จึงวิเคราะห์เพ่ือหาว่าอะไรเป็น
สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญของการขยายตัวของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ลาดชัน ผลการศึกษา พบว่า 
สาเหตุพ้ืนฐานส าคัญมีดังนี้ 

 แรงกดดันทางเศรษฐกิจ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (สวพส.) หน่วยจัดการต้นน้ า มูลนิธิปิดทองหลังพระ และเจ้าหน้าที่
ส านักงานเกษตรจังหวัดให้ความเห็นว่าแรงกดดันทางเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการขยายพ้ืนที่ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างรวดเร็วในจังหวัดน่าน เนื่องจากความส าเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ชนบท 
เกษตรกรส่วนใหญ่จึงมีความต้องการเงินเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ของบุตรหลาน เช่น ค่าเดินทางไปโรงเรียน ชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น 
นอกจากนี้ การพัฒนาชนบทยังท าให้การเข้าถึงสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่างๆ เช่น ถนน ไฟฟ้า และการ
ติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย ท าได้ง่ายขึ้น น าไปสู่ความอยากได้อยากมีและความต้องการรายได้ที่มากขึ้นเพ่ือใช้ซื้อ
สิ่งที่อยากได้ อันเป็นแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่ท าให้เกษตรกรต้องปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่
ดีในมุมมองของเกษตรกร เพราะให้ผลตอบแทนเร็วและมีความเสี่ยงต่ า 

 การส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทางอ้อม 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีการปลูกบนพ้ืนที่สูงแม้ว่าจะไม่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกโดยตรงจากบริษัทใดๆ 
แต่จัดว่าเป็นการส่งเสริมให้ปลูกโดยผ่านพ่อค้าคนกลางในท้องถิ่น เพราะมีการให้สินเชื่อกับเกษตรกรในรูป
ปัจจัยการผลิต เช่น ให้เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยและยาไปก่อน โดยไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม   
และเนื่องจากความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์มีเพ่ิมสูงขึ้น บริษัทเอกชนจึง
ไดพั้ฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีผลผลิตสูงขึ้น เป็นข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมที่ทนแล้ง มีความต้านทาน
ต่อโรค ซึ่งเมื่อน ามาปลูกแล้วสามารถเจริญเติบโตได้ดีบนพ้ืนที่สูงในจังหวัดน่าน โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ที่ยุ่งยาก อีกทั้งตัวเกษตรกรเองยังเห็นว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชที่ปลูกและเจริญเติบโตง่ายบนพ้ืนที่
สูงโดยทีไ่ม่ต้องดูแลเอาใจใส่มากนัก ท าให้เกษตรกรมีเวลาว่างในการพักผ่อนหรือร่วมกิจกรรมอ่ืนในชุมชน และ
ปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีต่างๆ ยังสามารถหาซื้อได้ทั่วไปจากร้านค้าในท้องถิ่นในรูปสินเชื่อ
ปัจจัยการผลิต จึงไม่ต้องใช้เงินสดเพ่ือซื้อปัจจัยการผลิต นอกจากนี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังเป็นพืชที่มีตลาด
แน่นอน เกษตรกรสามารถขายผลผลิตให้แก่พ่อค้าท้องถิ่นได้ในราคาตลาด โดยพ่อค้าจะเข้าไปรับซื้อผลผลิตถึง
ในแปลงปลูก ซึ่งสะดวกต่อเกษตรกร เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ด้วยเหตุนี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จึง
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จัดเป็นพืชระยะสั้นที่ปลูกง่ายและสะดวกสบายส าหรับเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง ดังนั้นพืชทางเลือกอ่ืนที่จะมา
ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จึงต้องสามารถที่จะแข่งขันกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ในประเด็นต่าง ๆ ดังที่กล่าวมานี้ได ้ 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันผลผลิตต่อไร่ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ลดต่ าลงเนื่องจากปัญหาดินเสื่อมโทรม 
เกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้น ซึ่งส่งผลท าให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงขึ้นขณะที่ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขึ้นอยู่กับ
ตลาดเป็นส าคัญ จากการสัมภาษณ์ผู้น าเกษตรกร ท าให้ทราบว่า เกษตรกรบางรายมีหนี้สินจากการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ยังคงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อไป เพราะต้องการเงินเพ่ือชดใช้หนี้ให้กับพ่อค้าที่ตนไปเอา
ปัจจัยการผลิตมาใช้ก่อน การกระท าในลักษณะนี้เข้าข่ายการเข้าสู่กับดักของความยากจน 

 นโยบายสนับสนุนด้านราคาจากภาครัฐ 

นโยบายส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจของภาครัฐเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรและช่วยบรรเทา
ปัญหาความยากจน น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตทางการเกษตร เพราะเกษตรกรหันมาท า
การเกษตรเชิงเดี่ยวมากขึ้นโดยเฉพาะบนพ้ืนที่สูง (เขมรัฐ และสิทธิเดช, 2555) รัฐบาลได้สนับสนุนราคา
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยการท าโครงการรับจ าน าและประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2553 
โครงการเหล่านี้มีบทบาทส าคัญในการจูงใจเกษตรกรให้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากความเสี่ยงด้านราคา
ต่ า นอกจากนี้เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ า จังหวัดน่านยังให้ข้อมูลว่าข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์เป็นพืชการเมืองที่
ส าคัญของไทย ถ้าผลผลิตตกต่ าลงเนื่องจากภัยทางธรรมชาติหรือราคาตลาดลดต่ าลง เกษตรกรผู้ปลูกมักจะ
ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ ซึ่งเกษตรกรมักจะได้รับความช่วยเหลือตามท่ีเรียกร้องเสมอ 

ยางพาราเป็นอีกพืชหนึ่งที่มีนโยบายคล้ายคลึงกันนี้ โดยในปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการ
ปลูกยางพาราในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
และมีพ้ืนที่เป้าหมาย 1 ล้านไร่ ต่อมาไม่นานพ้ืนที่ปลูกยางพาราได้เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในเขตภาคเหนือรวมทั้ง
ในจังหวัดน่าน อย่างไรก็ตามยางพาราก็ยังคงเป็นพืชเชิงเดี่ยว ดังนั้นจึงเป็นที่สงสัยส าหรับนักพัฒนาในพ้ืนที่ว่า
การปลูกยางพาราจะมผีลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในอนาคตหรือไม่ 

 ข้อมูลตลาดและพืชทางเลือกอ่ืนที่มีจ ากัด 

ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาของ สวพส. กล่าวว่าการเข้าถึงตลาดเป็นปัจจัยส าคัญต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บนพ้ืนที่สูง เกษตรกรมักมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลด้านการตลาด ท าให้เกษตรกรปลูกเฉพาะพืชที่คาดว่ามี
ตลาดรับซื้อแน่นอน เมื่อไม่มีข้อมูลด้านการตลาดที่เพียงพอ เกษตรกรจึงมักหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เกษตรกรจะ
ไม่ยอมรับพืชชนิดใหม่ที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นพืชทางเลือกที่จะมาทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้จะต้องเป็นพืชที่
ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าและมีตลาดรองรับแน่นอน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด้วย เกษตรกรมัก
สอบถามเจ้าหน้าที่ สวพส.เสมอว่ามีพืชชนิดใดบ้างที่ตรงกับเงื่อนไข 3 ประการส าหรับการปลูกพืชบนพ้ืนที่สูง 
อันได้แก่ 1) เป็นพืชที่อาศัยน้ าฝน 2) สามารถขนส่งผลผลิตได้ง่าย และ 3) มีตลาดรองรับแน่นอน ซึ่งข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทั้ง 3 ประการ ท าให้ตอบข้อสงสัยได้ว่าเหตุใดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จึงเป็นพืช
ที่นิยมปลูกในพ้ืนที่สูง  
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3.2.2 การด าเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรบนพื้นที่สูงมีน้อย 

หลายหน่วยงานพยายามส่งเสริมการผลิตเชิงอนุรักษ์แก่เกษตรกรบนพ้ืนที่สูง แต่พบว่าเกษตรกรไม่
ค่อยยอมรับการอนุรักษ์ทรัพยากรเท่าใดนัก ซึ่งสาเหตุที่ท าให้มีการด าเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรค่อนข้างน้อย
บนพื้นที่สูง มดีังต่อไปนี้ 

 สิทธิในที่ดินที่ไม่ม่ันคง 

ความม่ันคงในการถือครองที่ดินเป็นสิ่งจูงใจส าหรับการลงทุนในที่ดินระยะยาว เช่น การปลูกไม้ยืนต้น
และการอนุรักษ์ดินและน้ า (Feder, 1987 และ Alston et al, 1995 อ้างโดย UNDESA, 2012) อย่างไรก็ตาม 
เกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดน่านส่วนใหญ่ปลูกพืชบนพื้นทีท่ี่ไม่มีหลักฐานการถือครอง (ไม่มีสิทธิถือครองตาม
กฎหมาย) ป่าในพ้ืนที่ชายขอบมักถูกบุกรุกท าลายเพื่อที่จะสามารถยึดครองพ้ืนที่และสิทธิในการถือครองได้ตาม
กฎหมาย การไม่มีสิทธิในที่ดินน าไปสู่การใช้ที่ดินอย่างไม่ยั่งยืนเนื่องจากไม่มีแรงจูงใจในการลงทุนพัฒนาที่ดิน 
จากการสัมภาษณ ์เกษตรจังหวัด เกษตรอ าเภอ มูลนิธิปิดทองหลังพระและมูลนิธิฮักเมืองน่าน พบว่า เห็นด้วย
กับประเด็นนี้ และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาโดยการให้สิทธิที่ดินในรูปของสิทธิชุมชน 

มีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรที่ถือครองที่ดินตามสิทธิจารีตประเพณีหรือในรูปของ
สิทธิชุมชนมีการลงทุนในที่ดินไม่แตกต่างหรือแม้แต่มากกว่าเกษตรกรที่ถือครองที่ดินที่มีโฉนดที่มั่นคง 
(Toulmin และ Quan 2000; Deininger 2003) แสดงให้เห็นว่า การจัดสรรที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกรบน
พ้ืนที่สูงถือครองในรูปของสิทธิชุมชนอาจจะเป็นสิ่งจูงใจให้เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงมีการลงทุนในการอนุรักษ์ที่ดิน
มากขึ้น 

 นโยบายเกี่ยวกับป่าไม้ 

นโยบายและการก ากับดูแลป่าไม้ของประเทศไทยมีลักษณะโครงสร้างที่มีการตัดสินใจแบบบนลงล่าง 
ทั้งการปฏิบัติการและวิธีการของหน่วยงาน (Label et al., 2004) เพ่ือแก้ไขปัญหาการลดลงของพ้ืนที่ป่า 
ภาครัฐได้เห็นชอบให้ด าเนินการปักหมุดแนวเขตที่ดินป่าไม้อย่างรวดเร็ว และหลายครั้งไม่ได้มีการเดินส ารวจใน
พ้ืนที่จริงก่อน ท าให้มีการปักหมุดในพ้ืนที่ท ากินของเกษตรกรท าให้เกิดความขัดแย้งในที่ดินท ากินระหว่างรัฐ
กับประชาชน 

อดีตประธานมูลนิธิฮักเมืองน่านกล่าวว่ากฎหมายป่าไม้และวิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ค่อนข้าง
ล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนบนพ้ืนที่สูงในปัจจุบัน โดยการยกตัวอย่างว่ามีเกษตรกรต้องการ
ปรับพ้ืนที่สูงชันให้เป็นพ้ืนที่ขั้นบันไดเพ่ือท านาข้าว แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้น ารถแทรกเตอร์เข้ามาในพ้ืนที่ป่า
สงวนได้ ทั้ง ๆ ที่ในทางปฏิบัติแล้วพ้ืนที่นั้นถูกใช้เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาเป็นเวลานานแล้วโดยไม่มี
ปัญหา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ฯ เห็นว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชระยะสั้นถือว่าเป็นการใช้ที่ดินชั่วคราวเท่านั้น 
ขณะทีก่ารปรับที่ดินให้เป็นพ้ืนที่นาข้าวเป็นการใช้ที่ดินในระยะยาว ดังนั้น เกษตรกรจึงไม่ได้รับการอนุญาตให้
ด าเนินการปรับที่ดินในทิศทางที่เหมาะสมเชิงอนุรักษ์ได้  
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 ทัศนคติเชิงลบต่อการใช้ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของป่า  

เนื่องจากมีกฎหมายป่าไม้ที่คุ้มครองพ้ืนที่ป่าจากการถูกบุกรุก โดยเฉพาะการบุกรุกเพ่ือประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่ท าให้เกิดทัศนคติด้านลบต่อการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากป่าไม้ ถ้าหากเกษตรกรไม่ได้ตระหนัก
ถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สามารถหาได้จากป่า เกษตรกรอาจจะไม่เต็มใจที่จะอนุรักษ์ป่า โดยเฉพาะ
เกษตรกรที่ยากจน หัวหน้าและเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ าของจังหวัดน่านกล่าวว่าประชาชนไม่ได้เห็นถึง
คุณค่าของป่าและยังขาดความรู้ในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากป่าอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ นโยบายของรัฐ
ไม่ได้ให้ความส าคัญกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจของป่าไม้ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชน อันได้แก่ อาหาร เส้น
ใย อาหารสัตว์ ไม้เชื้อเพลิง พืชสมุนไพรและสารชีวเคมีต่างๆ ที่ได้จากป่าและใช้เป็นแหล่งรายได้ของคนใน
ท้องถิ่น ดังนั้น ระบบวนเกษตรที่ผนวกเอาเทคโนโลยีการเกษตรและป่าไม้เข้าไว้ด้วยกันเพ่ือสร้างความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพ่ิมผลผลิต ได้รับก าไรและมีการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนมากขึ้น เป็นระบบที่ควรน าไปปรับ
ใช้กับวิถีชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง  

 ทัศนคติและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ 

สวพส. มูลนิธิปิดทองหลังพระ หน่วยจัดการต้นน้ า กล่าวว่า กลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูงมีส่วนในการท า
ให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่ยั่งยืน โดยให้ข้อมูลว่ากลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีวิถีชีวิต ทัศนคติและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน บางกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ลัวะ ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน เป็นกลุ่มมี
ลักษณะไม่กระตือรือร้นและไม่ชอบความเสี่ยง จึงยากที่จะส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดใหม่หรือให้มีการอนุรักษ์เมื่อ
เทียบกับกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน ๆ ดังนั้น ถ้าต้องการส่งเสริมเทคนิคอะไรใหม่ ๆ ให้เกษตรกรกลุ่มนี้ จะต้องหาคนที่มี
ศักยภาพที่คาดว่าสามารถท าได้ส าเร็จมาปฏิบัติในลักษณะน าร่องก่อน มูลนิธิปิดทองหลังพระแนะน าว่าหมู่บ้าน
ที่เคยมีประสบการณ์ในการต่อสู้ในช่วงสงครามจะมีความเป็นผู้น าสูงและกระตือรือร้นที่จะพัฒนามากกว่ากลุ่ม
อ่ืน 

จากการสัมภาษณ์ผู้น าหมู่บ้านของชนเผ่าลั๊ วะ ท าให้ทราบว่าสาเหตุที่พวกเขาไม่ได้ท ากิจกรรม
บางอย่างที่ได้รับการส่งเสริมให้ท า เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ซึ่งได้รับการอบรมไปแล้ว เนื่องจากว่า
ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีเวลาว่างเพียงพอ แม้ว่าพวกเขาจะสนใจท าการเกษตรแบบอินทรีย์แต่อยากซื้อปุ๋ยอินทรีย์
ส าเร็จรูปมาใช้มากกว่าต้องท าเอง  

3.2.3 ทรัพยากรธรรมชาติมีคุณภาพไม่ค่อยดี 

คุณส ารวย ผัดผล อดีตประธานมูลนิธิ ฮัก เมืองน่ าน  ให้สัมภาษณ์ว่าการขาดการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่ยั่งยืน หากมีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้  อย่างไรก็ตาม คุณส ารวยให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า
สาเหตุที่แท้จริงน่าจะเป็นเพราะลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติเองมากกว่าที่เป็นปัญหา 
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  ปัญหาการขาดแคลนน้ า 

พระครูพิทักษ์นันทคุณ (มูลนิธิฮักเมืองน่าน) มูลนิธิปิดทองหลังพระ สวพส. ได้ให้ข้อมูลว่าการขาด
แคลนน้ าบนพ้ืนที่สูงเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่ยั่งยืน  เนื่องจากน้ าเป็นปัจจัย
ส าคัญในการก าหนดว่าพืชใดบ้างที่สามารถปลูกได้ในพ้ืนที่ การขาดแคลนน้ าท าให้เกษตรกรมีทางเลือกจ ากัดใน
การหาพืชอ่ืนมาปลูกทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อาศัยน้ าฝนเท่านั้น  ในพ้ืนที่ที่มีน้ าต้นทุน เกษตรกรสามารถ
ลงทุนในระบบการจัดสรรน้ าเพ่ือให้สามารถปลูกพืชอ่ืนได้โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรอิสระ (NGOs) 
อย่างไรก็ตาม บนพื้นที่ยอดดอยที่มีน้ าต้นทุนน้อยมาก เกษตรกรกรจะไม่ค่อยมีทางเลือกในการปลูกพืชชนิดอ่ืน
ท าให้ยังคงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อไป  

  ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 

เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในจังหวัดน่านเป็นภูเขาสูง จากข้อมูลของกลุ่มดินที่ส ารวจโดยกรมพัฒนาที่ดิน 
(ดูรายละเอียดในหัวข้อ 4.3) พบว่าดินส่วนใหญ่ขาดความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และมีโอกาสเกิดการชะ
ล้างพังทลายสูงในพื้นที่สูงชัน จึงไม่เหมาะสมส าหรับการเพาะปลูกพืช 

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหาสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที ่2. แผนภูมิต้นไม้แสดงสาเหตุที่แท้จริงของการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่ยั่งยืน  

ปัญหาการใช้ที่ดินอย่างไม่ยั่งยืน 

การขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง 

แรงกดดันทาง
เศรษฐกิจ 

การส่งเสริมข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ทางอ้อมของเอกชน 

นโยบายสนับสนุน 
ด้านราคาจากภาครัฐ 

ข้อมูลตลาดและพืช
ทางเลือกอ่ืน ๆ มีจ ากัด 

การขาดแคลน
ทรัพยากร 

ขาดแคลนน้ า 

ดินขาดความ 
อุดมสมบูรณ์ 

การยอมรับ 
เกษตรอนุรักษ์มีน้อย 

สิทธิในที่ดินไม่ม่ันคง 

นโยบาย 
ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ 

ทัศนคติเชิงลบต่อการใช้
ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจของป่า 

ทัศนคติและวัฒนธรรม 
ของกลุ่มชาติพันธุ์ 
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4. ลักษณะการพัฒนาการเกษตรในจังหวัดน่าน 

4.1 ภาพรวมการพัฒนา 

4.1.1 ประชากร  

ในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดน่านประชากรมีประชากร 478,264 คน มีสัดส่วนของประชากรชายร้อยละ 
50.3 ประชากรหญิงร้อยละ 49.7 (กรมการปกครอง, 2014) จากสถิติประชากรระหว่างปี พ.ศ. 2547-2557 
พบว่า อัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรมีค่าเพียงร้อยละ 0.06 มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 157,881 ครัวเรือน 
เป็นครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 63 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด มีความหนาแน่นของประชากร 42 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของประชากรในภาคเหนือ (69 คนต่อตารางกิโลเมตร) และ
ค่าเฉลี่ยความหนาแน่นประชากรทั้งประเทศ (124 คนต่อตารางกิโลเมตร) และมีเพียง 5 อ าเภอเท่านั้นที่มี
ความหนาแน่นของประชากรมากกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดน่าน ซึ่งได้แก่ อ าเภอเมืองน่าน (100 คนต่อตาราง
กิโลเมตร)  อ าเภอแม่จริม (100 คนต่อตารางกิโลเมตร) อ าเภอบ้านหลวง (98 คนต่อตารางกิโลเมตร) อ าเภอ
นาน้อย (72 คนต่อตารางกิโลเมตร) และอ าเภอปัว (70 คนต่อตารางกิโลเมตร)   

ในปี พ.ศ. 2555 ประชากรร้อยละ 70 อยู่ในวัยท างาน (อายุ 15-19 ปี) และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2535 ที่มีประชากรวัยท างานร้อยละ 64.9 ปี พ.ศ. 2545 มีประชากรวัยท างานร้อย
ละ 67.7 อย่างไรก็ตาม โครงสร้างอายุของประชากรในจังหวัดน่านก าลังมีการเปลี่ยนแปลง โดยสัดส่วนของ
ประชากรวัยเด็กลดจ านวนลงจากร้อยละ 27.8 ในปี พ.ศ. 2535 เหลือร้อยละ 13.4 ในปี พ.ศ. 2555 (ดู
ภาคผนวก ข1)  ในขณะที่สัดส่วนของประชากรวัยสูงอายุมีเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 7.3 ในปี พ.ศ. 2535 เป็นร้อย
ละ 13.4 ในปี พ.ศ. 2555 ในปัจจุบัน อัตราการพ่ึงพามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.43 โดยลดลงจาก 0.54 ในปี พ.ศ. 
2535 เหลือเพียง 0.48 ในปี พ.ศ. 2545 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) 

จังหวัดน่านมีอัตราการขยายตัวของเมืองไม่มากนัก ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเพียงร้อยละ 12.8 
(อ าเภอเมืองน่าน) ประชากรส่วนใหญ่ในแต่ละอ าเภออาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 87.7) ประชากรใน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เก่ียวข้องกับภาคการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยพ้ืนเมือง (ร้อย
ละ 80) อาศัยอยู่บนพ้ืนที่ราบริมฝั่งแม่น้ า ส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ประกอบด้วย 5 ชนเผ่า ได้แก่ ม้ง ขมุ 
ลั๊วะ เมี่ยนหรือเย้า และมลาบรี ซึ่งส่วนใหญ่อยู่อาศัยบนพ้ืนที่สูง จากข้อมูลสถิติของศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 
25 จังหวัดน่าน พบว่า ลั๊วะเป็นชนเผ่าที่มีจ านวนประชากรมากที่สุด (ร้อยละ 42) รองลงมาคือ ม้ง (ร้อยละ 
31.9) เมี่ยน (ร้อยละ 11.4) ขมุ (ร้อยละ 8.4) และมลาบรี (ร้อยละ 0.3) (ดูภาคผนวก ข2) ส่วนใหญ่ลั๊วะอาศัย
อยู่ที่อ าเภอบ่อเกลือ (ร้อยละ 29.4) อ าเภอปัว (ร้อยละ 2.18) และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ (ร้อยละ 18.5) 
ขณะที่ชาวม้งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอ าเภอปัว (ร้อยละ 18.6) อ าเภอเมืองน่าน (ร้อยละ 16.6) อ าเภอท่าวังผา 
(ร้อยละ 13.3) และอ าเภอเวียงสา (ร้อยละ 12.3) 

ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลกชช. 2 ค. และข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ที่ได้จากกรมพัฒนาชุมชน เพ่ือ
วิเคราะห์สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ ในจังหวัดน่าน โดยใช้หมู่บ้านตัวอย่างของกลุ่มชาติ
พันธุ์จ านวน 58 หมู่บ้านใน 3 อ าเภอที่มีประชากรกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่มากที่สุด คือ อ าเภอปัว อ าเภอบ่อ
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เกลือและอ าเภอเมืองน่านในการศึกษา ผลการศึกษา พบว่า ปี พ.ศ. 2557 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยสูงสุดของกลุ่ม
ชาติพันธุ์จ าแนกตามอ าเภออยู่ที่อ าเภอเมืองน่าน ซึ่งเท่ากับ 201,891 บาทต่อครัวเรือนต่อปี รองลงมาอยู่ที่
อ าเภอปัว 185,723 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และอ าเภอบ่อเกลือ 152,718 บาทต่อครัวเรือนต่อปี รายได้ต่อหัว
เฉลี่ยในทั้งสามอ าเภอมีค่าสูงกว่าเส้นความยากจนของประเทศไทย และรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยยังสูงกว่า
ค่าใช้จ่ายครัวเรือนเฉลี่ยในทุกอ าเภอด้วย (ดูตารางที่ 1 และรายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวกที่ ข3-1, ข3-2 
และ ข3-3) ส่วนข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า ในปี พ.ศ. 2556 พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรเฉลี่ยอยู่ที่ 
19.31 ไร่ต่อครัวเรือน และประมาณครึ่งหนึ่งของครัวเรือนตัวอย่างปลูกข้าวไร่และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยพ้ืนที่
ปลูกข้าวเฉลี่ยเท่ากับ 16.41 ไร่ และพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยเท่ากับ 12.10 ไร่ (รายละเอียดดู
ภาคผนวกที่ ข4) ส่วนระดับการศึกษา พบว่า ร้อยละ 53 ของครัวเรือนตัวอย่าง เรียนจบภาคบังคับในระดับ
มัธยมต้น และร้อยละ 28.56 ก าลังศึกษาอยู่ มีเพียงร้อยละ 1.84 ที่เรียนจบระดับปริญญาตรี ขณะที่ร้อยละ 
7.72 ไม่ได้เรียนหนังสือ (ดูภาคผนวกท่ี ข5) 

ตารางที่ 1. รายได้และค่าใช้จ่ายส าหรับหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์ตัวอย่างที่ศึกษา ปี พ.ศ.2557 

อ าเภอ รายได้ครัวเรือน  
(บาทต่อปี) 

ค่าใช้จ่ายครัวเรือน 
(บาทต่อปี) 

รายได้ต่อหัว 
(บาทต่อปี) 

เมืองน่าน 201,891 113,000 48,526 
ปัว 185,723 108,939 43,818 
บ่อเกลือ 152,718   59,483 36,781 
ค่าเฉลี่ย 180,111   93,807 43,041 

ที่มา: กรมพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน, 2557 

4.1.2 ความยากจน 

ประเทศไทยไดม้ีการปรับปรุงเส้นความยากจนด้วยการใช้รูปแบบของการบริโภคในปี 2554 เป็นฐานใน
การค านวณ พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 เส้นความยากจนใหม่ของจังหวัดน่านเท่ากับ 2,197 บาทต่อคนต่อเดือน 
ซ่ึงต่ ากว่าเส้นความยากจนเฉลี่ยของภาคเหนือที่มีค่าเฉลี่ย 2,262 บาทต่อคนต่อเดือน อยู่เล็กน้อย และต่ ากว่า
เส้นความยากจนเฉลี่ยของประเทศที่มีค่าเฉลี่ย 2,492 บาทต่อคนต่อเดือน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ และสภา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม, 2557) ภาวะความยากจนของจังหวัดน่านลดลงอย่างเห็นได้ชัดในรอบทศวรรษที่
ผ่านมา อัตราความยากจนของจังหวัดน่านลดลงจากร้อยละ 46.4 (212,700 คน)  ในปี พ.ศ. 2543 เป็นร้อย
ละ 21 (94,400 คน) ในปี พ.ศ. 2555 สอดคล้องกับการลดลงของความยากจนในระดับประเทศที่มีอัตราความ
ยากจนลดลงจากร้อยละ 42.3 เป็นร้อยละ 12.64 ในปี พ.ศ. 2555 เช่นกัน (ดูภาคผนวก ข6)  จากการส ารวจ
รายได้ของครัวเรือนในจังหวัดน่านเปรียบเทียบกับความต้องการด้านพ้ืนฐาน พบว่า  สัดส่วนของครัวเรือนที่มี
รายได้ต่ ากว่าค่าความต้องการพ้ืนฐาน (30,000 บาทต่อคนต่อปี ในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งใช้ค่าเดียวกันทั้งประเทศ) 
ลดลงอย่างรวดเร็วจากร้อยละ 76.53 ในปี พ.ศ. 2545 เหลือเพียงร้อยละ 0.83 ในปี พ.ศ. 2556 (จากการ
ส ารวจ 92,082 ครัวเรือน) (มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2555 และส านักงานจังหวัดน่าน, 2557) 
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จิระ (2003) ได้ศึกษาความยากจนของครัวเรือนเกษตรกรชาวเขาในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศ
ไทย พบว่า ร้อยละ 75 ของครัวเรือนชาวเขาตัวอย่าง มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจนในระดับจังหวัด โดย
สาเหตุของความยากจนมาจากหลายปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคม (ลักษณะหัวหน้าครัวเรือน อัตราการพ่ึงพา) 
ปัจจัยด้านการผลิตและการตลาด (การเข้าถึงชลประทาน การท างานนอกภาคการเกษตร ความสามารถในการ
ขนส่งผลผลิตไปยังตลาดท้องถิ่น) และการบริการจากภาครัฐ (การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพและการบริการ
สุขภาพของภาครัฐ การเข้าถึงสินเชื่อในระบบ)   

4.1.3 ภาวะการขาดโภชนาการ 

ภาวะการขาดโภชนาการมีความเกี่ยวโยงกับความยากจนและการไม่ได้รับความรู้ด้านสุขโภชนาการ การ
ป้องกันการขาดสารอาหารเป็นเป้าหมายหนึ่งในเป้าหมายหลักของโครงการลดปัญหาความยากจน ข้อมูลใน
ระดับจังหวัด พบว่า ในจังหวัดน่าน ร้อยละของเด็กอายุ 0-6 ปีที่ขาดสารอาหาร (ไม่มีการระบุว่าขาด
สารอาหารประเภทใด) อยู่ในระดับต่ าและเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของจังหวัดน่าน เมื่อเปรียบเทียบกับทั้ง
ประเทศ พบว่าไม่มีความแตกต่าง (ทั้งประเทศมีร้อยละ 7) (World development report, 2012 อ้างใน 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , 2556) โดยเด็กที่อายุต่ ากว่า 6 ปี ที่ขาด
สารอาหารมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 6.03 ในปี พ.ศ. 2549 เป็นร้อยละ 8 ในปี พ.ศ. 2555 ก่อนที่
จะลดลงเป็นร้อยละ 6.7 ในปี พ.ศ. 2556 และจากการส ารวจที่ได้ด าเนินการในปี พ.ศ. 2555-2557 สัดส่วน
ของเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ลดลงจากร้อยละ 7.54 ในปี พ.ศ. 2555 เป็นร้อยละ 6.21 ในปี 
พ.ศ. 2557 และเด็กที่ตัวเล็กกว่าเกณฑ์เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 10.33 ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 10.85 ในปี 
พ.ศ. 2556 และลดลงเป็น ร้อยละ 9.66 ในปี พ.ศ. 2557 (ตารางท่ี 2)  

ตารางที่ 2. สภาวะโภชนาการของเด็กในจังหวัดน่านปี พ.ศ. 2555-2557  

สภาวะโภชนาการ 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 
การขาดสารอาหารในเด็กอายุ
ต่ ากว่า 6 ปี (%) 

6.03 6.72 6.42 6.55 7.34 7.79 8.02 6.72 n.a. 

เด็กอายุ 6-14 ปี 
- จ านวนที่ส ารวจ (คน) 
- น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ (%)  
- ความสูงต่ ากว่าเกณฑ์ (%)  

- - - - - - 

 
16,586 
7.54 
10.33 

 
32,897 
6.92 
10.85 

 
22,719 
6.21 
9.66 

ที่มา: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน, 2558 

จากการทบทวนงานศึกษาวิจัยด้านการขาดโภชนาการบนพื้นที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย พบว่า มี
การศึกษาสภาวะโฟเลตของเด็กและสตรีในอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน (Kwanbunjan et al, 2008) 
การศึกษาสภาวะวิตามินเอของเด็กชนเผ่าปกาเกอะญอ ในจังหวัดเชียงใหม่ (Tienboon, P. and 
Wangpakapattanawong, P., 2007) และศึกษาการขาดสารอาหารในเด็กชนเผ่าอาข่าในภาคเหนือของ
ประเทศไทย (Donovan, J.M., 2006) ซึ่งงานของ Kwanbunjan, et al. (2008) ที่ท าในจังหวัดน่าน พบว่า
สภาวะโภชนาการของกลุ่มสตรีแย่กว่าสภาวะโภชนาการในกลุ่มของเด็ก โดยกลุ่มสตรีที่อายุยังน้อยเป็นโรค
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โลหิตจางร้อยละ 2.9 และกลุ่มสตรีสูงอายุเป็นโรคโลหิตจางร้อยละ 7 ส าหรับสภาวะพร่องโฟเลต พบว่ากลุ่ม
สตรีอายุน้อยมีสภาวะพร่องโฟเลตร้อยละ 11.9  และกลุ่มสตรีสูงอายุมีสภาวะพร่องโฟเลตร้อยละ 41.1 ส่วน
งานศึกษาของ Donovan, J.M (2006) พบปัญหาการขาดธาตุเหล็กในเด็กที่ป่วยเป็นโรคโลหิตจางในหมู่บ้าน
ชนเผ่าอาข่า 3 หมู่บ้าน (ร้อยละ 15.8 ร้อยละ 46.8 และร้อยละ 62.4) Tienboon P. And 
Wangpakapattanawong, P. (2007) พบเด็กเผ่าปกาเกอะญอหนึ่งใน 3 หมู่บ้านเป็นโรคขาดวิตามินเอถึงร้อย
ละ 63 และเด็กทั้ง 3 หมู่บ้านมีความเสี่ยงของระบบหมุนเวียนเลือด อย่างไรก็ตามการศึกษาที่กล่าวมาไม่ได้มี
การระบุสาเหตุที่ท าให้เกิดภาวะขาดสารอาหารในชาวชนกลุ่มน้อย 

อย่างไรก็ตามเพ่ือความครบถ้วนของข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะการขาดสารอาหารบนพ้ืนที่สูงในจังหวัดน่าน 
จึงได้สัมภาษณ์ผู้น าเกษตรกรใน 3 หมู่บ้านบนพ้ืนที่สูงในอ าเภอเชียงกลางและอ าเภอปัว โดยผู้น าหมู่บ้านให้
ข้อมูลว่าไม่พบปัญหาขาดสารอาหารในหมู่บ้าน เนื่องจากแต่ละหมู่บ้านมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ที่ได้รับการฝึกอบรมจากกระทรวงสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเป็นผู้น าที่มีบทบาทใน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับประทานอาหารของคนในหมู่บ้าน และแก้ปัญหาสุขภาพในหมู่บ้าน 

4.1.4 ภาวะหนี้สิน 

หนี้สินภาคครัวเรือนถูกมองว่าเป็นเรื่องของความเสี่ยงในระดับผู้ก าหนดนโยบายและมีความเชื่อมโยงกับ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หนี้ภาคครัวเรือนของจังหวัดน่านได้เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา 
เมื่อศึกษาเปรียบเทียบสถานการณ์หนี้สินภาคครัวเรือนของจังหวัดน่านกับของภาคเหนือและของประเทศไทย 
พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2556 อัตราการเติบโตเฉลี่ยของหนี้ภาคครัวเรือนของจังหวัดน่าน (ร้อยละ 22.4) 
สูงกว่าทั้งของภาคเหนือ (ร้อยละ 16.9) และของประเทศไทย (ร้อยละ 14.2) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 หนี้สินเฉลี่ย
ของจังหวัดน่านสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ ยกเว้นในปี พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2554 ที่ต่ ากว่าเล็กน้อย 
(ภาพที่ 3) ( ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ข7) 

 

ภาพที่ 3. จ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน พ.ศ. 2539 - 2556 
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ด้านภาระหนี้สินของครัวเรือน เมื่อเปรียบเทียบหนี้สินของครัวเรือนเฉลี่ยกับรายได้ของครัวเรือนเฉลี่ย 
เป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ พบว่า ในปี พ.ศ. 2543 อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้เท่ากับ 0.6 และหลังจากนั้น 
4 ปี อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้เพ่ิมขึ้นเป็น 0.95 และมีค่าอยู่ประมาณ 0.9 จนกระทั่งลดลงเป็น 0.65 ในปี 
พ.ศ. 2554 ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 0.89 ในปี พ.ศ. 2556 (ภาพที่ 3) โดยตลอดช่วงปี พ.ศ. 2539-2556 ค่าเฉลี่ยของ
หนี้สินภาคครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 3.6 เท่า เปรียบเทียบกับรายได้เฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้น 2.4 เท่าและค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น 2.1 
เท่า (ส านักงานสถิติ, 2558) (ดูภาพท่ี 4) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ข8) 

 

 

ภาพที่ 4. รายได้ คา่ใช้จ่าย และหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน จังหวัดน่าน ปี พ.ศ.2543 -2556 

 เบญจพรรณ และคณะ (2557) ได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านพ้ืนที่สูง อ าเภอ
สันติสุข จังหวัดน่าน ในปี พ.ศ. 2556 เกี่ยวกับวิถีชีวิตในชุมชน ชาวบ้านได้ให้ข้อมูลว่าการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ท าให้เกิดภาระหนี้สินเพ่ิมมากขึ้น โดยรายได้จากการปลูกข้าวโพดท าให้ชาวบ้านขยายพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมมาก
ขึ้นด้วยความหวังว่าจะมีรายได้ท่ีสูงขึ้น แต่การขยายพื้นท่ีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใช้เงินทุนที่กู้ยืมแบบนอกระบบ
มาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากถึงร้อยละ 5-6 บาทตอ่เดือน เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้จากสถาบันการเงิน
ในระบบได้ ดังนั้นเกษตรกรจึงมีหนี้สินเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงลงทุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อไป เพราะไม่มีพืช
ทางเลือกอ่ืนที่จะปลูกในพื้นที่ท่ีไม่มีน้ าชลประทาน 

4.1.5 บทบาทความสัมพันธ์หญิง 

เพศหญิงมีบทบาทอย่างมากในการด ารงชีพของครัวเรือนในพ้ืนที่ศึกษา แต่มีความแตกต่างกันใน
ประเด็นเรื่องอ านาจในครอบครัวและการตัดสินใจตามกลุ่มชาติพันธุ์ ศิริพรและคณะ (2554) ได้ศึกษาการรับรู้
สุขภาวะของผู้หญิงชนเผ่าลื้อ ลั๊วะ เมี่ยนและม้งในจังหวัดน่าน พบว่า สุขภาวะของผู้หญิงมีความเกี่ยวข้องกับ
จารีตประเพณีดั้งเดิมและชีวิตครอบครัว ชาวลั๊วะและไทยลื้อมีการปฏิบัติสืบทอดประเพณีมาจากทางแม่ ส่วน

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2543 2545 2547 2549 2550 2552 2554 2556

บาทต่อครัวเรือน 

ปี พ.ศ. 

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน หนี้สินครัวเรือน 



17 

 

ชาวเมี่ยนและม้งมีการปฏิบัติสืบทอดประเพณีมาจากทางพ่อ ดังนั้น ผู้หญิงชาวลั๊ วะและไทยลื้อจึงมีอ านาจใน
ครอบครัวและชีวิตในชุมชนมากกว่าผู้หญิงชาวเมี่ยนและม้ง ในสังคมชาวลั๊วะและไทยลื้อ ชาวบ้านรับรู้ว่าผู้ชาย
และผู้หญิงเท่าเทียมกัน ขณะที่ความรับผิดชอบในครัวเรือนมีการแบ่งกันท าหน้าที่รับผิดชอบตามอายุและเพศ 
โดยผู้หญิงส่วนใหญ่มีหน้าที่ดูแลงานบ้าน ขณะที่ผู้ชายถูกคาดหวังให้ดูแลรักษาซ่อมแซมบ้าน ส่วนงานด้าน
การเกษตร ทั้งชายและหญิงต่างช่วยกันท างานในฟาร์ม ขณะที่ในสังคมชาวเมี่ยนและม้งจะมีความแตกต่างกัน
ทางเพศมากกว่า โดยผู้ชายจะมีอ านาจมากกว่าผู้หญิงในการตัดสินใจ การเข้าถึ งและอ านาจในทรัพยากร 
(ศิริพรและคณะ, 2554)  อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงชาวเมี่ยนสามารถควบคุมการให้ก าเนิดลูกได้ โดยสามารถเลือก
ได้ว่าต้องการมีลูกกี่คนและเด็กผู้หญิงชาวเมี่ยนได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กผู้ชาย ท าให้ผู้หญิง
ชาวเมี่ยนที่มีการศึกษาดีได้รับการยอมรับให้เป็นผู้น าในชุมชนได้ ขณะที่ผู้หญิงชาวม้งเป็นกลุ่มที่แย่ที่สุดใน  4 
กลุ่มชาติพันธุ์ที่ศึกษา เพราะชาวม้งมีความเชื่อในวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างมาก การบังคับแต่งงานยังคงมีการ
ปฏิบัติอยู่ในสังคมชาวม้ง และหลังจากแต่งงานแล้ว ผู้หญิงม้งต้องแยกตัวออกมาจากครอบครัวตนเองและเข้า
ร่วมในครอบครัวสามี ท าหน้าที่ปฏิบัติดูแลและเชื่อฟังสามี ในสังคมชาวม้งจะชอบเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง 
และถ้าภรรยาคนไหนไม่มีลูกชาย สามีมักจะหาภรรยาใหม่เพ่ือให้มีลูกชายโดยผู้ชายได้รับการอนุญาตให้มี
ภรรยาหลายคนได้ตามต้องการ ผู้ชายชาวม้งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านสังคม การเมืองและศาสนา ขณะที่ผู้หญิงมี
หน้าที่เพียงดูแลงานภายในครัวเรือน 

ในกลุ่มชาวไทยพ้ืนเมือง ผู้ชายและผู้หญิงมีความเท่าเทียมกันทางด้านวัฒนธรรมและนโยบาย แม้ว่า
ผู้ชายจะท าหน้าที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนและเป็นผู้ตัดสินใจหลักในครัวเรือน ในภาคการเกษตรทั้งชายและหญิงมี
ส่วนร่วมในการท าการเกษตร แต่บทบาทของชายและหญิงมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในแง่ของการใช้แรงงาน 
ผู้หญิงมักท างานในกิจกรรมที่เบากว่าแต่มีความละเอียดมากกว่า ในขณะที่ผู้ชายจะท างานที่ต้องใช้แรงมากกว่า 
เช่น แรงงานชายจะใช้ในการเก็บเกี่ยวผลไม้  การแบกหามและขนผลผลิตไปยังรถเพ่ือขนส่งออกจากสวน 
ขณะที่แรงงานหญิงจะมีหน้าที่คัดเกรดผลผลิต ในกิจกรรมการเพาะปลูก ผู้ชายจะท าหน้าที่ ขุดหลุมขณะที่
ผู้หญิงจะหว่านเมล็ดพันธุ์ ดังนั้น ค่าจ้างส าหรับผู้ชายและผู้หญิงจึงแตกต่างกันตามกิจกรรมที่ท า ส่วนกิจกรรม
ทางสังคม ในปัจจุบันผู้หญิงสามารถเป็นผู้น าชุมชนได้ โดยใน 15 หมู่บ้านชาวไทยพ้ืนเมืองที่ส ารวจ พบว่า มี
ผู้หญิงเป็นผู้ใหญ่บ้านใน 3 หมู่บ้าน และผู้หญิงสามารถเป็นคณะกรรมการชุมชนได้ ในเวทีประชุมของ R4D 
(เวทีวิจัยเพ่ือพัฒนาในจังหวัดน่าน) สมาชิกที่เป็นผู้ชายให้ข้อมูลว่าผู้หญิงและผู้ชายมีความเท่าเทียมกันใน
กิจกรรมต่างๆ แต่ผู้หญิงในเวทีนี้ให้ข้อมูลว่าผู้หญิงมีโอกาสน้อยกว่าผู้ชายในด้านการท างาน แม้ว่าทุกคนจะเห็น
ว่าผู้หญิงมีอ านาจมากข้ึนกว่าเมื่อในอดีต 

4.2 การผลิตและการตลาด 

4.2.1 ข้อมูลทั่วไปด้านการเกษตร 

พ้ืนที่การเกษตรทั้งหมดของจังหวัดน่านในปี พ.ศ. 2555 มีประมาณ 1.13 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 
19.72 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดน่านที่มีทั้งหมด 7.19 ล้านไร่ พ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่ร้อยละ 53 เป็น
พ้ืนที่ปลูกพืชไร่ (พืชไร่ที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยาสูบ ถั่ว และมันส าปะหลัง) รองลงมาเป็นพ้ืนที่ปลูก
ข้าว (ร้อยละ 20) ตามด้วยพ้ืนที่ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น (ร้อยละ 19) และพ้ืนที่ปลูกผักและไม้ดอก (ร้อยละ 
0.27) ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ทางการเกษตรในปี พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2555 
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พบว่า พ้ืนที่ทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 0.69 ล้านไร่ โดยพ้ืนที่ที่เพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ที่ใช้ในการปลูกพืชไร่ 
(โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) และไม้ยืนต้น (โดยเฉพาะยางพารา) ในขณะที่สัดส่วนของพ้ืนที่ปลูกข้าวต่อพ้ืนที่
ทางการเกษตรทั้งหมดในปี พ.ศ. 2556 ลดลงจากปี พ.ศ. 2545 ประมาณร้อยละ 10  (ภาพที่ 5) ส าหรับการ
ถือครองที่ดินนั้นจากปี พ.ศ. 2545 จนถึงปี พ.ศ. 2554 พบว่าในปี พ.ศ. 2545 พ้ืนที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่
คิดเป็นร้อยละ 71 ของพ้ืนที่ทางการเกษตรทั้งหมดเป็นพ้ืนที่ของ เกษตรกรเอง แต่ในปี พ.ศ. 2554 พบว่าพ้ืนที่
ส่วนนี้ลดลงเหลือร้อยละ 19 ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด ส าหรับที่ท ากินที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเช่า ในขณะที่
พ้ืนที่ทางการเกษตรที่ได้จากการปลุกรุกป่า เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 67 ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมดในปี พ.ศ. 2554 
จากเดิมในปี พ.ศ. 2545 ที่มีเพียงร้อยละ 15 ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 

จังหวัดน่านมีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 157,177 ครัวเรือน และประมาณร้อยละ 59 (92,420 ครัวเรือน) 
ประกอบอาชีพทางการเกษตร อ าเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นอ าเภอที่มีครัวเรือนประกอบอาชีพทางการเกษตรสูง
ถึงร้อยละ 86 ในขณะที่อ าเภอเมืองมีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงร้อยละ 37 (ภาคผนวก
ภาพที่ ข1) ในส่วนการถือครองพ้ืนที่ทางการเกษตร พบว่าในปี 2557 เกษตรกรมีพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร
เฉลี่ย 15.31 ไร่ต่อครัวเรือน เบญจพรรณ และคณะ (2557) ได้ส ารวจหมู่บ้านที่อาศัยอยู่บนพ้ืนที่สูงในอ าเภอ
สันติสุขจ านวน 2 หมู่บ้าน พบว่าจ านวนพื้นที่การถือครองต่อครัวเรือนโดยเฉลี่ยประมาณ 30 ไร่ 

 

 

ภาพที่ 5. ร้อยละของการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดน่านปี พ.ศ. 2545-2555 (ยกเว้นปี พ.ศ. 2550) 
ที่มา: ส านักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดน่าน, 2557  
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ภาพที่ 6. ร้อยละของการถือครองที่ดินในจังหวัดน่าน, 2557 
ทีม่า: ส านักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดน่าน, 2557  

4.2.2 หน่วยงานและสถาบันที่เกี่ยวข้อง 

ภาคเอกชนมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัดน่าน  ระบบเศรษฐกิจของจังหวัด
น่านเช่นเดียวกับจังหวัดอ่ืนๆ ในประเทศไทย ที่ได้รับประโยชน์จากการแข่งขันทางด้านตลาด พ่อค้า โรงงาน
แปรรูปสินค้าเกษตร และสหกรณ์การเกษตรทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่มีการแข่งขันอย่างอิสระ ส่งผลให้
เกษตรกรสามารถขายผลผลิตให้กับพ่อค้าท่ีต้องการซื้อผลผลิตได้ง่าย บ่อยครั้งที่พ่อค้าเข้าไปรับซื้อผลผลิตถึงใน
สวน ด้วยระบบการคมนาคมที่ดีท าให้พ่อค้าสามารถเข้าไปซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงได้ แม้ว่าจะมีบาง
พ้ืนที่ที่ห่างไกลแต่พ่อค้าก็สามารถหาหนทางเข้าไปรับซื้อผลผลิตได้ โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (พรสิริและ
จิรวรรณ, 2557) 

ภาคเอกชนโดยเฉพาะในส่วนของอุตสาหกรรมอาหารก่อให้เกิดการเชื่อมโยงของสินค้าเกษตรทั้งทางการ
หาวัตถุดิบและการด าเนินการด้านการตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูป ซึ่งช่วยให้เกษตรกรมีการพัฒนาด้านการ
ผลิตจากการที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ให้ปัจจัยการผลิตแก่เกษตร รวมถึงการรับซื้อผลผลิต (มูลนิธิ
สถาบันสิ่งแวดล้อม, 2555) 

การตลาดของสินค้าเกษตรในกลุ่มพืชไร่ของจังหวัดน่านส่วนใหญ่ด าเนินการโดยพ่อค้าคนกลางทั้งในรูป
ของ ร้านค้าหรือบริษัท พืชส่วนใหญ่ที่รับซื้อคือกลุ่มพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชตระกูลถั่ว ส าหรับ
พืชตระกูลถั่วตลาดมีความต้องการสูง (ทั้งแบบสดและถั่วเมล็ดแห้ง ส่วนใหญ่ต้องการถั่วเหลือง) แต่เกษตรกร
สามารถผลิตได้ในปริมาณต่ า จึงควรเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชตระกูลถั่ว ซึ่งถั่วนั้นมีหลากหลายชนิดแต่ควรจะ
เลือกปลูกชนิดที่ตรงกับตามความต้องการของตลาด ส าหรับช่องทางการตลาดของผลไม้ มีจ านวนผู้ค้าผลไม้ไม่
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มากนัก ผลไม้ท่ีตลาดมีความต้องการสูง ได้แก่ มะม่วงน้ าดอกไม้ มะขามหวาน ซึ่งบางส่วนมีการส่งออกไปขาย
ต่างประเทศด้วย (พรสิริและจิรวรรณ, 2557) เมื่อประเมินมูลค่าตลาดพืชไร่ในจังหวัดน่านในปี พ.ศ. 2557 
(ค านวณจากผู้ประกอบการท้องถิ่น 11 ราย) มีมูลค่าตลาดประมาณ 125 ล้านบาท ส าหรับมูลค่าตลาดผัก 
(ประเมินจาก ผู้ค้าท้องถิ่น 4 ราย) มีมูลค่าประมาณ 60 ล้านบาท และมูลค่าตลาดผลไม้ได้ประมาณ 83 ล้าน
บาท (ประเมินจากผู้ค้าในท้องถิ่น 9 ราย) (พรสิริและจิรวรรณ, 2557) 

สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดน่านจ านวน 23 แห่ง (ส่วนใหญ่ด าเนินการเพ่ือสมาชิกของสหกรณ์ใน
ท้องถิ่น) ให้การช่วยเหลือและโอกาสแก่เกษตรกรรายเล็ก และมีการให้บริการหลายด้าน ประกอบด้วย การ
จัดหาตลาด การให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร ด้านเทคโนโลยี เงินกู้ การอบรมและมีโกดังเก็บรวบรวมสินค้า 
นอกจากนี้ยังสามารถเจรจาต่อรองเงื่อนไขให้ได้ผลประโยชน์ที่ดีกว่าในการท าการเกษตรแบบพันธะสัญญา 
และสหกรณ์ฯ ยังมีการจ าหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในราคาที่ต่ า เช่นเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และอุปกรณ์
การเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่ผักที่ขายในตลาดระบบพันธะสัญญาเป็นผักที่น าไปเป็นวัตถุดิบในการแปรรูป เช่ น 
ข้าวโพดหวาน ถั่วแขก ผักกาดเขียวปลี โดยสหกรณ์การเกษตรในแต่ละอ าเภอเป็นตัวแทนในการรวบรวมสินค้า
และส่งไปยังโรงงานแปรรูปอาหารตามโควต้าที่ได้รับ และเกษตรกรสมาชิกจะได้รับการประกันราคาขั้นต่ า อีก
ทั้งโรงงานยังให้สินเชื่อปัจจัยการผลิตอีกด้วย มูลค่าตลาดข้อตกลงของผักในปี พ.ศ. 2557 มีประมาณ 55 ล้าน
บาท (ค านวณจากสหกรณ์การเกษตร 6 แห่ง) ในขณะที่มูลค่าตลาดข้อตกลงของไม้อยู่ที่ประมาณ 19 ล้านบาท 
(พรสิริและจิรวรรณ, 2557) 

4.2.3 ระบบการปลูกพืช 

1)  ข้าวนา 
ระบบการผลิตข้าวในจังหวัดน่านมีอยู่ 2 ระบบ คือ ข้าวที่ปลูกในที่นา และข้าวไร่ที่ปลูกในที่สูง (พ้ืนที่

รอน้ าฝน) ส าหรับข้าวนาส่วนใหญ่ที่พบจะปลูกในที่ลุ่ม และซึ่งเกษตรกรปลูกไว้เพ่ือบริโภคในครัวเรือน อย่างไร
ก็ตามสามารถพบการปลูกข้าวนาในพ้ืนที่สูงที่มีแหล่งน้ าเพียงพอด้วยวิธีท านาขั้นบันได เช่น  หมู่บ้านปางยาง 
(หมู่บ้านลั๊วะ) ในอ าเภอปัว (ร้อยละ 65 ของครัวเรือนทั้งหมดมีการเพาะปลูกข้าวแบบขั้นบันได) (ชาญชัย และ
คณะ, 2556) ข้าวไร่เป็นข้าวที่ปลูกไว้เพ่ือบริโภคในครัวเรือนของชนกลุ่มน้อยในพ้ืนที่สูง การปลูกข้าวไร่เป็น
ประเพณีท่ีท าสืบต่อกันมาโดยปลูกบนที่รกร้าง ซึ่งการปลูกข้าวไร่จะสามารถปลูกซ้ าบนพ้ืนที่เดิมได้ 1-3 ปี และ
ต้องปล่อยให้เป็นที่รกร้างไว้ 3-4 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์และความพร้อมที่ดิน (ชาญชัย และคณะ, 
2556) 

วิธีการเพาะปลูก 

ข้าวในพื้นท่ีลุ่ม: เกษตรกรพ้ืนที่ราบเริ่มเตรียมดินส าหรับการปลูกข้าวในช่วงเดือนมิถุนายนโดยใช้รถ
เทรกเตอร์ไถพรวนดิน เบญจพรรณและคณะ (2557) ได้อธิบายวิธีการเตรียมดินเพ่ือปลูกข้าวของเกษตรกรใน
อ าเภอสันติสุขว่าเริ่มจากการไถครั้งแรกเพ่ือก าจัดวัชพืชและตากดินให้แห้งเพ่ือให้วัชพืชตายเป็นการควบคุม
วัชพืช รวมทั้งไถดินให้ร่วนเป็นก้อนเล็กๆ รวมกับพืชที่ตกค้างอยู่ ก่อนที่จะเริ่มปลูกประมาณหนึ่งสัปดาห์ 
เกษตรกรจะปล่อยน้ าเข้าสู่พื้นที่และปล่อยให้น้ าท่วมขังไว้ประมาณ 1-2 วัน หลังจากนั้นจะไถดินครั้งสองโดยใช้
ไถพรวนแบบหมุนและคราด เมื่อต้นกล้าข้าวที่เกษตรกรหว่านไว้มีอายุกล้าประมาณ 25-30 วัน สามารถน าลง
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ปลูกได้ โดยพื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรนั้นเฉลี่ยอยู่ที่รายละประมาณ 3.13 – 4.38 ไร่ (ชาญชัย และคณะ, 2556 
และ เบญจพรรณ และคณะ, 2557) 

ข้าวไร่: เกษตรกรใช้วิธีการถางและการเผาวัชพืชซึ่งยังคงเป็นวิธีการทั่วไปในการปรับที่ดินส าหรับการ
ปลูกข้าวไร่ และยังเป็นการช่วยท าลายแมลงศัตรูพืชและหนูที่จะมาท าลายผลผลิตข้าว ซึ่งการเตรียมพ้ืนที่นั้น
จะท าในช่วงฤดูแล้ง (ประมาณเดือนเมษายน) (ดูปฏิทินการปลูกข้าวในภาคผนวกภาพที่ ข2) การปลูกข้าวไร่จะ
ใช้วิธีการหว่านเมล็ดลงบนดินโดยตรงซึ่งจะท าในช่วงที่มีฝนตกคือประมาณเดือนมิถุนายน และจะสามารถเก็บ
เกี่ยวได้ในเดือนตุลาคม จากการส ารวจข้อมูลในหมู่บ้านบนที่สูงในอ าเภอสันติสุข พบว่าจ านวนพ้ืนที่ปลูกโดย
เฉลี่ยแล้วประมาณรายละ 5.13 ไร่ (เบญจพรรณ และคณะ, 2557 และ กุศล และคณะ, 2557) และในอ าเภอ
ปัว พบว่ามีจ านวนพ้ืนที่เฉลี่ยสูงกว่าคือรายละ 8.69 ไร่ (กุศล และคณะ, 2557) (ดูรายละเอียดพ้ืนที่เพาะปลูก
ข้าวเพิ่มเติมในภาคผนวก ข9) 

การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

ข้าวในพ้ืนที่ลุ่ม:  ในบางพ้ืนที่เกษตรกรจะปลูกถั่วเขียวหรือปอเทือง (Crotalaria junceaL.) เป็น
ปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้พ้ืนที่โครงการขยาย
ผลโครงการหลวง ซึ่งได้รับการแนะน าให้ปลูกพืชตระกูลถั่วเพ่ือปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
(เบญจพรรณ และคณะ, 2557) 

ข้าวไร่: เกษตรกรบนที่สูงส่วนใหญ่จะใช้พ้ืนที่ข้าวแล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 4-6 ปีเพ่ือความอุดม
สมบูรณ์ของดิน อย่างก็ตามในปัจจุบันระยะเวลาในการปล่องทิ้งร้างสั้นลงเป็น 3 -4 ปี เนื่องจากการขยายตัว
ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สูงขึ้น ด้วยเหตุนี้พ้ืนที่ปลูกข้าวจึงต้องมีการเพ่ิมปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้มากขึ้น 
(ข้อมูลนี้ได้มาจากการสนทนาในกลุ่มเกษตรกร) 

เทคโนโลยี 

ข้าวในพ้ืนที่ลุ่ม: เกษตรกรไทยในพ้ืนที่ราบปลูกข้าวเหนียวเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน สายพันธุ์ที่
นิยมคือ กข 6 และสันป่าตอง (เบญจพรรณ และคณะ, 2557) วิธีการการควบคุมวัชพืชสามารถท าได้โดยใช้ทั้ง
วิธีการถอนหรือดายเอง และใช้สารก าจัดวัชพืชก็ขึ้นอยู่กับจ านวนของวัชพืช ส าหรับปุ๋ยเคมีใช้สูตร 15-15-15 
ใช้หลังจากการปลูกข้าวแล้ว 60 วัน (เบญจพรรณ และคณะ, 2557) 

ข้าวไร่: เมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ที่ใช้ปลูกในพ้ืนที่สูงนั้นเป็นพันธุ์ท้องถิ่น วิธีการควบคุมวัชพืชจะท าด้วย
ตนเองโดยใช้แรงงานในครัวเรือน แต่เกษตรกรบางส่วนฉีดพ่นสารก าจัดวัชพืชหลังปลูกเพ่ือการควบคุมวัชพืช 
การปลูกข้าวไร่แบบดั้งเดิมเกษตรกรไม่ใช้ปุ๋ยเคมี แต่หลังจากที่การขยายตัวของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีผลท าให้
ระยะเวลาการปล่อยพ้ืนที่ให้รกร้างเพ่ิมเสริมความอุดมสมบรูณ์ของดินลดลง เกษตรกรจึงได้ใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิม
ปริมาณผลผลิตของข้าวไร่ 
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ผลผลิตเฉลี่ย 

ข้าวในพื้นท่ีลุ่ม: ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของข้าวเปลือกอยู่ระหว่าง 0.63-0.66 ตัน / ไร่ (ชาญชัย และ
คณะ, 2556 และเบญจพรรณ และคณะ, 2557) ข้าวเปลือกที่ปลูกในจังหวัดน่านส่วนใหญ่เพ่ือการบริโภคใน
ครัวเรือนและเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ส าหรับ 2 ป ีก่อนที่จะต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ 

ข้าวไร่: ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของข้าวไร่อยู่ระหว่าง 0.23 – 0.38 ตัน / ไร่ (เบญจพรรณ และคณะ, 
2557 และกุศล และคณะ, 2557) ซึ่งผลผลิตข้าวไร่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95) ใช้ส าหรับบริโภคในครัวเรือน และ
ส่วนที่เหลือจะถูกเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ส าหรับปีถัดไป (เบญจพรรณ และคณะ, 2557) 

สามารถดูรายละเอียดต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวเพ่ิมเติมในภาคผนวก ข10-ข13 

การจ าหน่ายสินค้าเกษตร 

ข้าวในพ้ืนที่ลุ่ม: ข้าวเปลือกจะขายในกรณีที่มีปริมาณมากเกินกว่าเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน และ
ถ้าหากในปีนี้ เกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ในการเพาะปลูก เกษตรกรอาจจะขายข้าวเพ่ือเป็นเมล็ดพันธุ์ให้แก่
เพ่ือนบ้านที่ต้องการเมล็ดพันธุ์ใหม่ (จากการสัมภาษณ์บุคคลส าคัญและการสนทนากลุ่ม) นอกเหนือจากการซื้อ
เมล็ดพันธุ์จากเพ่ือนบ้านแล้ว เกษตรกรสามารถซ้ือเมล็ดพันธุ์ใหม่ได้จากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเมล็ดพันธุ์และ
สหกรณ์การเกษตร การจ าหน่ายข้าวของเกษตรกรในปี พ.ศ. 2554 – 2556 มีราคาค่อนข้างสูงอยู่ที่ 12-14 
บาทต่อ กิโลกรัม (เบญจพรรณ และคณะ, 2557 และชาญชัย และคณะ, 2556 และส านักงานเกษตรจังหวัด
น่าน, 2558) แต่ในปี 2557 ราคาข้าวลดลงเหลือ 9-11 บาทต่อกิโลกรัม (ส านักงานเกษตร จังหวัดน่าน, 2558) 

ข้าวไร่: ข้าวไร่จะขายเฉพาะกับเพ่ือนบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านซึ่งเป็นผู้ที่มีข้าวไม่เพียงพอส าหรับการ
บริโภคในครัวเรือน ส าหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ในอ าเภอสันติสุขขายในราคาเฉลี่ย 11 บาทต่อ กิโลกรัม  
(เบญจพรรณ และคณะ, 2557) 

ความเสี่ยง ความท้าทายอ่ืนๆ  และโอกาส 

ข้าวในพ้ืนที่ลุ่ม: โดยทั่วไปส าหรับข้าวที่ปลูกในพ้ืนที่ลุ่มไม่มีปัญหาทั้งในการผลิตและการตลาด แต่
อย่างไรก็ตามในปีการเพาะปลูก 2556/57 มีเกษตรกรในอ าเภอสันติสุขมีปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ์ เช่น การขาด
แคลนเมล็ดพันธุ์ และเมล็ดพันธ์มีคุณภาพไม่ดี (เบญจพรรณ และคณะ, 2557) 

ข้าวไร่: การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้น าไปสู่การลดช่วงเวลาพักดินเพ่ือให้ดินฟ้ืนสภาพ จึงมีผลท าให้
วัชพืชเพ่ิมขึ้นรวมทั้งท าให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ที่มีผลต่อผลผลิตข้าวไร่ และในที่สุดก็จะสามารถส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารในพ้ืนที่สูง 

2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดน่านมีสองระบบแตกต่างกันตามพ้ืนที่เพาะปลูก ระบบแรกปลูกใน
ที่ลุ่มโดยใช้น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติและระบบชลประทานในท้องถิ่นและมีการปลูกประมาณ 2 -3 ครั้งต่อปี
ขึ้นอยู่กับความพร้อมน้ าหรือจะปลูกหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว อีกระบบคือการปลูกในพ้ืนที่สูงหรือที่ราบสูงโดย
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อาศัยน้ าฝน สามารถปลูกได้เพียงปีละครั้งในช่วงฤดูฝน อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดน่าน
ปลูกมากในพื้นที่สูง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดในการที่จะปลูกพืชอ่ืนๆ  

วิธีการเพาะปลูก 

 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ลุ่ม: ในจังหวัดน่านการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ลุ่มรุ่นแรกจะปลูกใน
เดือนพฤษภาคม ในการเตรียมดินจะใช้รถแทรกเตอร์เตรียมดิน โดยจะไถอย่างน้อยสองครั้งก่อนที่จะเริ่มต้น
การหยอดเมล็ดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมหลังจากที่ฝนแรกตก และวิธีการปลูกทั่วไปจะใช้เครื่องหยอดเมล็ด
เพ่ือประหยัดแรงงาน (มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อม,  2555) การเก็บเกี่ยวจะเริ่มในช่วงต้นเดือนสิงหาคมไปจนถึง
กันยายน ส าหรับการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นที่สองสามารถปลูกได้หลังการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วคือใน
ต้นเดือนพฤศจิกายน การไถที่ดินจะท าหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนและจะเริ่ม
การหยอดเมล็ดในเดือนธันวาคม และเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน (มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อม,  
2555) พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อรายเฉลี่ย 31.5 ไร่ (กุศล และคณะ, 2557) 

 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สูง: เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนที่สูงสามารถปลูกได้ปีละครั้ง ในช่วงต้น
ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เกษตรกรยังคงใช้วิธีการถางและการเผาในการเตรียมที่ดินในช่วงฤดู
แล้ง (มีนาคม-เมษายน) เหมือนกับการปลูกข้าวไร่ อย่างไรก็ตามในบางหมู่บ้าน เช่น หมู่บ้านศรีบุญเรืองที่
อ าเภอสันติสุข ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกยางพาราใกล้เคียงกับพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วิ ธีการถางและการเผาจึงไม่
สามารถท าได้เพราะจะส่งผลกระทบต่อต้นยาง (เบญจพรรณ และคณะ, 2557) การหยอดเมล็ดจะใช้วิธีการท า
หลุมแล้วหยอดเมล็ด เป็นวิธีการทั่วไปของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อยู่บนเนินเขา การเก็บเกี่ยวเริ่มตั้งแต่
เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน โดยพ้ืนที่ปลูกโดยเฉลี่ยรายละ 36 ไร่ (เขมรัฐ และสิทธิเดช, 2555 และกุศล และ
คณะ, 2557) 

เกษตรกรทั้งชายและหญิงช่วยกันปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรชายจะเป็นผู้เตรียมดิน ขนผลผลิต 
รวมทั้งการขับรถแทรกเตอร์และการฉีดพ่นสารก าจัดศัตรูพืช ในขณะที่ผู้หญิงท ากิจกรรมเบาๆ เช่น การหยอด
เมล็ด การใส่ปุ๋ย แต่ในการเก็บเก่ียวทั้งเกษตรกรหญิงและชายจะช่วยกันเก็บเกี่ยว 

การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ลุ่ม: หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ลุ่มก่อนที่จะปลูกพืชอ่ืนๆ 
เกษตรกรจะไถดินรวมทั้งตอข้าวโพดและวัชพืชแทนการเผา ในปี 2556 ได้มีการน าดินจากพ้ืนที่ที่ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ในอ าเภอสันติสุขไปวิเคราะห์คุณสมบัติ ผลปรากฏว่าเกษตรกรต้องปรับปรุงดินให้สภาพของดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ขึ้น แต่เกษตรกรไม่ได้ท าตามเนื่องจากเกษตรกรต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายการผลิตลง  
(เบญจพรรณ และคณะ, 2557) 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สูง: ความอุดมสมบูรณ์ของดินในพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในที่สูงอยู่ในระดับ
ต่ ามาก เกษตรกรพยายามที่จะเพ่ิมผลผลิตโดยใช้ปุ๋ยเคมีหลากหลายสูตรในปริมาณที่มาก (เบญจพรรณ และ
คณะ, 2557) ผู้น าเกษตรกรของหมู่บ้านปางยาง ในอ าเภอปัวให้ข้อมูลว่า เกษตรกรบางส่วนหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์
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เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวโพด  เกษตรกรตระหนักถึงการใช้ที่ดินเพ่ือการปลูกข้าวโพดทุกปีโดยไม่มีการพักดินท าให้
ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง 

เทคโนโลยี  

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรใช้มีหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งเป็นสายพันธุ์ลูกผสมสามารถ
ปลูกได้ทั้งที่ลุ่มและที่สูง พันธุ์ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ CPDK888 ไพโอเนียร์ แปซิฟิก เป็นต้น (มูลนิธิสถาบัน
สิ่งแวดล้อม, 2555 และ เบญจพรรณและคณะ, 2557) โดยพันธุ์เหล่านั้นตอบสนองต่อปุ๋ยเป็นอย่างดีจึงท าให้
ได้ปริมาณผลผลิตสูง นอกจากนั้นสายพันธุ์ลูกผสมนี้ยังทนต่อความแห้งแล้ง โดยเมล็ดเหล่านั้นจะถูกผสมกับ
สารเคมีที่ช่วยป้องกันเชื้อราและแมลงศัตรูพืชด้วย ในการก าจัดวัชพืชเกษตรกรจะฉีดพ่นสารก าจัดวัชพืชครั้ง
แรกหลังจากการหยอดเมล็ด และรอบที่สองเม่ือมีวัชพืชขึ้นในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ผลผลิตเฉลี่ย 

ผลผลิตเฉลี่ยของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในที่ลุ่มแบบฝักสดเท่ากับ 0.95 ตันต่อไร่ (เขมรัฐและสิทธิเดช, 
2555) ในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบฝักแห้งบนพ้ืนที่สูงในอ าเภอเวียงสา เท่ากับ 0.75 ตันต่อไร่ 
(เขมรัฐและสิทธิเดช, 2555) และในอ าเภอสันติสุขเท่ากับ 0.66 ตันต่อไร่ (เบญจพรรณและคณะ, 2557) 
อย่างไรก็ตามในปี 2555 ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งจังหวัดน่านอยู่ที่ 0.63 ตันต่อไร่ (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2557) 

สามารถดูรายละเอียดต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ิมเติมในภาคผนวก  
ข14-ข15 

การจ าหน่ายสินค้าเกษตร 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ลุ่ม: การขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มส่วนใหญ่จะขาย
ผลผลิตทันทีหลังจากเก็บเกี่ยวซึ่งจะเป็นข้าวโพดแบบฝักสดที่มีความชื้นสูง ดังนั้นราคาข้าวโพดฝักสดราคาถูก
อยู่ที่ประมาณ 4-5 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่แบบฝักแห้งที่ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาประมาณ 7-8 บาท
ต่อกิโลกรัม (เบญจพรรณและคณะ, 2557) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในที่ลุ่มสามารถเลือกรูปแบบการ
ขายผลผลิตว่าจะขายแบบฝักสดหรือฝักแห้ง ส าหรับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร จะขาย
ผลผลิตของตนเองให้กับสหกรณ์ ฯ ซึ่งจะได้รับราคาที่ดีและยังได้รับเงินปันผลในภายหลัง ส าหรับเกษตรกรที่มี
ยานพาหนะในการขนส่งจะขนส่งผลผลิตไปขายยังบริษัทด้วยตัวเองเพ่ือต้องการขายในราคาที่สูงขึ้น แต่
เกษตรกรส่วนใหญ่จะขายผลผลิตให้กับพ่อค้าในท้องถิ่น มีเกษตรกรเพียงร้อยละ 10 ที่ขายผลผลิตให้กับพ่อค้า
ในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด (มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อม, 2555) 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพ้ืนที่สูง: ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบฝักแห้งจะขายให้กับผู้ค้าในท้องถิ่นที่น าเครื่อง
นวดไปกะเทาะเมล็ดถึงไร่ของเกษตรกร ส าหรับเกษตรกรที่กู้ยืมเงินหรือปัจจัยการผลิตจากผู้ค้ารายใดก็จะต้อง
ขายผลผลิตให้กับผู้ค้ารายนั้น และเมื่อขายผลผลิตแล้วพ่อค้าจะหักเงินกู้ยืมจากยอดรวมของรายได้ของ
เกษตรกร แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ชอบที่จะซื้อปัจจัยการผลิตด้วยตัวเองเพราะปัจจัยการผลิตที่พ่อค้าน ามาให้นั้น
มีราคาสูงกว่าการที่เกษตรกรหาซื้อเอง (จากการสัมภาษณ์เกษตรกร) ส าหรับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฝั กแห้ง



25 

 

ประมาณ 8 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อหักค่าใช้จ่ายเหลือก าไรสุทธิ 5,375 บาทต่อไร่ ซึ่งเป็นแรงจูงใจในการขยาย
พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ถ้าหากราคาข้าวโพดแบบฝักแห้งลดลงเหลือ 5 บาทต่อกิโลกรัม ก็จะท าให้
เกษตรกรขาดทุนและไม่คุ้มค่าที่จะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีกต่อไป (ชาญชัยและคณะ, 2556) 

ความเสี่ยง ความท้าทายอ่ืน ๆ  และโอกาส 

การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้นมีข้อเสียอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่สูง ที่ต้องใช้สารเคมีจ านวนมาก
เพ่ือให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เจริญเติบโต ซึ่งส่งผลให้เกิดมลพิษทั้งในดินและน้ า นอกจากนั้นแล้วการถางและการ
เผาเพื่อก าจัดวัชพืชก่อนการเพาะปลูกได้ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอย่างเห็นได้ชัดในรูปแบบของควันและฝุ่น
ละอองที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คน เนื่องจากเกิดปัญหาเหล่านี้ท าให้เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) บริษัท
ผลิตอาหารสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของไทย มีการประกาศว่าบริษัทไม่สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน
พ้ืนที่สูงและในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ (ข่าวออนไลน์ที่ www.manager.co.th) อย่างไรก็ตามซีพีไม่ได้ต้องการเพียงแค่
ประกาศว่าจะไม่ซื้อข้าวโพดไร่ในพื้นที่เหล่านั้น แต่ต้องการที่จะแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ และเกษตรกร
บนพื้นที่สูงด้วย 

เกษตรกรในอ าเภอสันติสุขกล่าวว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับมีราคาต่ า (น้อยกว่า 5 บาทต่อ 
กิโลกรัมในปี พ.ศ. 2556) อีกทั้งเกษตรกรขาดอ านาจในการต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง (เบญจพรรณและ
คณะ, 2557) นอกจากนี้พ่อค้าคนกลางในท้องถิ่นนั้นไม่มีการจัดล าดับมาตรฐานข้าวโพด เช่น ไม่มีการวัด
ความชื้นในตอนท่ีรับซื้อ 

3)  ยางพารา 

การปลูกยางพาราในจังหวัดน่านมีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากได้รับการสนับสนุนและมีเงินอุดหนุนจาก
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น โดยเงินอุดหนุนเหล่านี้มีการส่งเสริมเป็นครั้งแรกใน
ปี พ.ศ. 2548 (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2555) การท าสวนยางพาราได้กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและมีผลต่อ
พ้ืนที่การปลูกท่ีมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2548 มีพ้ืนที่เพาะปลูกยางพารา 8,687 ไร่ (มีพ้ืนที่ที่สามารถกรีดได้จ านวน 
เก็บเกี่ยว 856.25 ไร่) และเพ่ิมขึ้นเป็น 179,062.5 ไร่  ในปี พ.ศ. 2557 และในจ านวนนี้มีพ้ืนที่ที่สามารถเก็บ
เกี่ยวได้  35,406.25 ไร่  (ส านักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดน่าน , 2557)  ในปี พ.ศ. 2557 
อ าเภอภูเพียงมีพ้ืนที่ปลูกยางมากที่สุดเท่ากับ  38,718.75 ไร่ สามารถเก็บเกี่ยวได้ 13,075 ไร่ รองลงมาคือ
อ าเภอนาน้อย และอ าเภอเมืองน่าน ส าหรับขนาดฟาร์มของเกษตรกรโดยเฉลี่ย 11.81 ไร่ต่อครัวเรือน  
(ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน, 2557) 

วิธีการเพาะปลูก 

การเตรียมพ้ืนที่ส าหรับปลูกยางพารามีการปรับสภาพพ้ืนที่ในป่า ส าหรับพ้ืนที่ที่เป็นเนินเขาที่มี
ความชันมากกว่า 15 องศา เกษตรกรจะปลูกเป็นแถวขวางทางลาดชันเป็นแนวและท าเป็นขั้นบันได เกษตรกร
บางรายมีการปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมหน้าดินไว้เพ่ือเก็บรักษาความชื้นให้ดิน การปลูกต้นยางพาราในจังหวัด
น่านจะมีระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 2.5 หรือ 3 เมตร และระยะห่างระหว่างแถวประมาณ  7 หรือ 8 เมตร 
(เบญจพรรณ และคณะ, 2557 และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2555) ความลึกของหลุมปลูกอย่างน้อย 50 
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เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตรและ กว้าง 50 เซนติเมตร  เกษตรกรบางรายท าหลุมขนาดเล็กกว่าที่ควรเพ่ือ
เป็นเพ่ือประหยัดเวลาและแรงงาน และเกษตรกรใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุมก่อนปลูก (เบญจพรรณและคณะ, 
2557) หลุมส าหรับปลูกควรท าไว้ก่อนปลูกประมาณ 10-15 วัน และหน้าดินและดินส่วนด้านล่างควรจะแยก
จากกันตอนที่ขุดหลุม เกษตรกรส่วนใหญ่จะไม่ปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์แต่จะปลูกโดยใช้กล้ายางพารา โดยปกติจะ
ปลูกให้เสร็จก่อนฤดูฝน ปฏิทินการผลิตยางพาราของจังหวัดน่านอยู่ในภาคผนวกภาพที่ ข3 ค่าใช้จ่ายใช้การซื้อ
ต้นกล้าเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่สูงส าหรับการผลิตยางพารา ในปี  พ.ศ. 2556 ราคากล้ายางพาราอยู่ที่ 20 
บาทต่อต้น (เบญจพรรณและคณะ, 2557) อย่างไรก็ตามมีเกษตรกรบางส่วนได้รับต้นกล้าฟรีจากกองทุนสวน
ยาง เกษตรกรบางรายปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แซมระหว่างแถวในช่วงสามปีแรกเพ่ือเป็นการใช้ที่ดินให้เกิด
ศักยภาพสูงสุด เพราะต้นยางพารายังไม่บังแสง ต้องมีการก าจัดวัชพืชระหว่างต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนต้น
ยางพาราขนาดเล็ก และการตัดแต่งควรจะท าอย่างสม่ าเสมอ 

การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินและเทคโนโลยี 

สายพันธุ์ยางพาราที่ปลูกกันทั่วไป ได้แก่พันธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251 ส าหรับการใส่ปุ๋ย
เกษตรกรใช้ทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีโดยใช้เป็นประจ าทุกปีขึ้นอยู่กับเกษตรกร ปุ๋ยเคมีที่ถูกน ามาใช้มี
หลากหลายสูตร เช่น สูตร 20-10-12 สูตร 30-5-18 สูตร 15-15-15 และสูตร 0-0-60 (น้ าทิพย์และคณะ, 
2557 และ เบญจพรรณและคณะ, 2557) 

ผลผลิตเฉลี่ยและการใช้การงานของผลผลิต 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดน่าน (2557) รายงานว่าปริมาณผลผลิตยางพารา
เฉลี่ยในปี 2557 ประมาณ 0.35 ตันต่อไร่ โดยเกษตรกรเริ่มกรีดยางเมื่อต้นยางมีอายุ 6-7 ปี จะท าการกรีดยาง
ในช่วงเช้าซึ่งอาจจะกรีดยางทุกวันหรือวันเว้นวัน ในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดน่านสามารถผลิตน้ ายางพาราได้ 
12,029 ตัน (ส านักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดน่าน , 2557) ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยาง (2558) รายงานว่าการผลิตยางในจังหวัดน่านในรูปแบบของน้ ายางดิบอยู่ที่ประมาณ 200 ตันต่อวัน 
เกษตรกรจะขายยางในรูปแบบของยางก้อนถ้วยเนื่องจากการขาดแคลนทั้งในด้านของเวลาและแรงงานในการ
ที่จะแปรรูปเป็นแผ่นยาง (เบญจพรรณและคณะ, 2557) แม้ว่าการท ายางก้อนถ้วยสะดวกส าหรับเกษตรกรที่
จะน าขาย แต่มันก็ท าให้เกิดปัญหาในระหว่างการขนส่ง น้ ายางที่ตกในระหว่างการขนส่งที่อาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุบนถนน และยังส่งกลิ่นเหม็น (ส านักงานกองทุนสงเคราะห์ผู้ปลูกยาง, 2558) 

การจ าหน่ายสินค้าเกษตร 

โครงสร้างของตลาดยางพาราแบ่งออกเป็นสองประเภท แตกต่างกันตามกิจกรรมของตลาดดังนี้ 
1. พ่อค้าคนกลางที่เข้าไปพบปะในชุมชนและท าการเจรจาต่อรองซื้อขายโดยตรงกับเกษตรกร 
2. ตลาดประมูล: การประมูลจะมีขึ้นส านักงานกองทุนสงเคราะห์ผู้ปลูกยางที่จังหวัดน่านเดือนละ

สองครั้ง ยกเว้นเดือนมีนาคมและเมษายนเพราะไม่มีการกรีดยางในช่วงฤดูร้อน เกษตรกรส่วนใหญ่ขาย
ผลิตภัณฑ์ของตนในตลาดประมูลผ่านสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรของพวกเขา เกษตรกรจะขนส่งยางก้อนถ้วย
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ไปยังสถานที่เก็บรวบรวมและท าการนัดหมายกับผู้ประกอบการที่จะรับผลิตภัณฑ์ของพวกเขา สถานที่เก็บ
รวบรวมโดยปกติจะอยู่ในแต่ละอ าเภอ 

ความเสี่ยง ความท้าทายอ่ืนๆ  และโอกาส 

ปัจจุบันตลาดยางพาราในจังหวัดน่านยังไม่มีปัญหา เพราะยังคงได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก
ส านักงานกองทุนสงเคราะห์ผู้ปลูกยางทั้งการผลิต การแปรรูปและการตลาด แต่สวนยางก าลังเผชิญกับปัญหา
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า พายุ และดินถล่ม ในบางกรณีเกษตรกรสามารถจัดการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดภัยเหล่านั้นได้ 
เช่น ความเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้ ซึ่งเกษตรกรจะเตรียมป้องกันโดยการท าแนวกันไฟใกล้กับแปลงของพวก
เขา นอกเหนือจากภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วเกษตรกรยังมีความเสี่ยงด้านราคาด้วย การแปรรูปน้ ายางพารา
เป็นยางแผ่นอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีส าหรับเกษตรกรเพราะจะได้รับราคาที่สูงขึ้น 

4)    การผลิตผัก 

การผลิตผักที่มีปริมาณพ้ืนที่เก็บเก่ียวที่สูงที่สุดในจังหวัดน่าน (ปี พ.ศ. 2557) จ านวน 20 ชนิดแรก คือ 
ข้าวโพดหวาน ฟักทอง กะหล่ าปลี พริกใหญ่สีเขียว พริกขี้หนูเม็ดใหญ่ ผักกาดเขียวปลี ขิง กระเทียม ผักกาด
กวางตุ้ง ผักบุ้ง น้ าผักกาดขาว ผักคะน้ามะเขือยาว แตงกวา ข้าวโพดฝักอ่อน ถั่วฝักยาว ถั่วแขก ถั่วลันเตา 
หอมแดง และกะหล่ าดอก (ส านักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดน่าน , 2557) (ดูรายละเอียดปฏิทิน
การเพาะปลูกในภาคผนวกภาพท่ี ข4) 

พรสิริและจิรวรรณ  (2557) ศึกษาการผลิตและการตลาดของผักจ านวน 11 ชนิด จากกลุ่มผักที่มี
พ้ืนที่เก็บเกี่ยวสูงสุด (ปี 2557) ผลการศึกษาพบว่าขิงเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนสุทธิสูงสุดเมื่อเทียบกับพืชอ่ืนๆ 
แต่ก็เป็นพืชที่ใช้เงินลงทุนและจ านวนแรงงานในครัวเรือนสูงกว่าพืชอ่ืนๆ ส าหรับพริกใหญ่สีเขียว กระเทียม 
ผักกาดกวางตุ้ง ถั่วลันเตา และมะเขือยาว ให้รายได้ต่อไร่เป็นอันดับสอง ในการผลิตมะเขือยาวใช้เงินลงทุนต่อ
ไร่น้อยกว่าพืชอ่ืนๆ ท าให้ได้ก าไรสุทธิที่ได้รับสูงสุด ในทางกลับกันการผลิตแตงกวาใช้เงินในการลงทุนค่อนข้าง
ต่ าจึงท าให้รายได้อยู่ในระดับสูง แต่การผลิตแตงกวาต้องใช้แรงงานในครัวเรือนจ านวนมากส่งผลให้ก าไรสุทธิ
ต่ า ส่วนการผลิตถั่วแขกไม่ได้ใช้เงินสดในลงทุนสูงจึงท าให้ได้รับรายได้สูงกว่าพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ ผักกาดเขียวปลี
และฟักทอง แต่มีการใช้แรงงานในการเก็บเกี่ยวจ านวนมาก ท าให้ก าไรสุทธิติดลบเล็กน้อย ส าหรับการผลิต
ฟักทองมีต้นทุนการผลิตที่ต่ าแต่ก็ยังให้ผลก าไรที่น้อยเมื่อเทียบกับผักอ่ืนๆ (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3. ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทนในการผลิตผักท่ีส าคัญในจังหวัดน่าน (บาทต่อไร่) 

รายการ ต้นทุนเงินสด 
ต้นทุน
ทั้งหมด 

รายได้ ก าไรเหนือต้นทุนเงินสด ก าไรสุทธิ 

ขิง 22,304 41,868 95,718 73,414 53,850 
ถั่วลันเตา 8,526 13,899 37,569 29043 23670 
กระเทียม 16,300 19,500 43,167 26867 23667 
พริกใหญ่ 13,002 22,102 43,837 30835 21735 
ผักกาดกวางตุ้ง 3,845 14,320 31,275 27430 16955 
มะเขือยาว 4,278 14,970 30,250 25972 15280 
ผักกาดเขียวปลี 9759 14191 28477 18718 14285 
พริกข้ีหนูเม็ดใหญ่ 14,875 26,976 35,602 20727 8626 
ฟักทอง 2,521 3,751 9,457 6,936 5,706 
แตงกวา 7,030 41,190 44,640 37610 3450 
ถั่วแขก 11,153 34,788 34,135 22,982 -653 
หมายเหตุ: รายได้ = ราคา x ปริมาณที่ขาย 
              รายได้เหนือต้นทุนเงินสด = รายได้ – ต้นทุนเงินสด 
              ก าไรสุทธิ = รายได้ – ต้นทุนทั้งหมด 
ที่มา: พรสิริและจิรวรรณ, 2557 

ตลาดของผักเหล่านี้ได้แก่ ตลาดท้องถิ่นภายในจังหวัดน่าน ส่วนตลาดในจังหวัดอ่ืน และในตลาด
ข้อตกลงที่เป็นการจัดหาวัตถุดิบส าหรับโรงงานแปรรูปอาหาร ส าหรับผักที่ขายในตลาดท้องถิ่นภายในจังหวัด
น่าน ได้แก่ แตงกวา พริกใหญ่สีเขียว พริกข้ีหนูเม็ดใหญ่ ผักกาดกวางตุ้ง กระเทียม และถั่วลันเตา ส่วนฟักทอง
และมะเขือยาวส่งไปขายยังตลาดต่างจังหวัด เช่น ตลาดขายส่งในภาคเหนือ (จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัด
อุตรดิตถ์) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยเอ็ดและจังหวัดนครราชสีมา ) และกรุงเทพมหานคร (ตลาดสี่มุม
เมืองและตลาดไท) ส่วนขิง ผักกาดเขียวปลี พริกใหญ่ พริกขี้หนูเม็ดใหญ่ และถั่วแขก จะขายในตลาดข้อตกลง 
ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการที่มีพ่อค้าคนกลางเป็นผู้ติดต่อให้ (พรสิริและจิรวรรณ, 2557) 

ผักที่มีศักยภาพในตลาดคือฟักทองและขิง เพราะเป็นที่ต้องการสูงในตลาดและสามารถขายได้ทั้ง
ตลาดในท้องถิ่น ตลาดต่างจังหวัด และตลาดข้อตกลง (พรสิริและจิรวรรณ, 2557) ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จะ
อธิบายถึงรายละเอียดของการผลิตและการตลาดของฟักทองและขิง  ตามข้อมูลการส ารวจเกษตรกรจาก
การศึกษาของพรสิริและจิรวรรณ (2557)  

 ฟักทอง 

พรสิริและจิรวรรณ (2557) สัมภาษณ์เกษตรกรจ านวน 7 ราย พบว่าเกษตรกรในพ้ืนราบใช้รถ
แทรกเตอร์ส าหรับการเตรียมที่ดิน นอกจากนี้ยังใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชด้วยในระหว่างการเตรียมที่ดินแต่
เกษตรกรบางคนเลือกที่จะถางวัชพืชเองแทนการใช้สารเคมี เกษตรกรส่วนใหญ่แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2-3 แปลง 
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แต่ละแปลงปลูกห่างกันประมาณ 7 วัน ด้วยเหตุผลที่ว่าเกษตรกรต้องจัดการแรงงานให้เพียงพอในการเก็บ
เกี่ยว ส าหรับขนาดพ้ืนที่ปลูกโดยเฉลี่ย 10 ไร่ต่อครัวเรือน โดยทั่วไปแล้วเกษตรกรจะปลูกฟักทองในเดือน
มีนาคม สายพันธุ์ฟักทองแบ่งออกได้ 2 กลุ่ม โดยแบ่งตามระยะเวลาการปลูกคือ พันธุ์เบา ที่มีอายุการเก็บเกี่ยว
สั้น (50-60 วัน) และพันธุ์หนักที่มีอายุการเก็บเกี่ยวนานกว่า (120-180 วัน) เกษตรกรจะปลูกในช่วงฤดูฝน ซึ่ง
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกฟักทอง 1-2 ครั้งต่อปี ส าหรับปุ๋ย (15-15-15) จะใส่ประมาณ 1-2 ครั้งต่อรุ่น ส าหรับ
เกษตรกรที่ปลูกฟักทองในที่สูงจะใช้น้ าจากล าธารโดยการสูบแล้วส่งผ่านท่อพีวีซี โดยช่วงฟักทองต้องการน้ า
มากที่สุดตอนที่ฟักทองเริ่มติดลูก ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร , 
2557) ในอ าเภอนาน้อยและอ าเภอแม่จริมมีพ้ืนที่ปลูกฟักทองสูงสุด (ปี 2556) (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2557) 
เกษตรกรทั้งสองอ าเภอขายฟักทองให้กับพ่อค้าในท้องถิ่น และพ่อค้าในท้องถิ่นจะขายฟักทองไปยังตลาด
ต่างจังหวัด ซึ่งราคาฟักทองขึ้นอยู่กับเกรดซึ่งจ าแนกตามน้ าหนักและสภาพผิว ราคาขายในปี  พ.ศ. 2556 อยู่
ระหว่าง 2-12 บาทต่อกิโลกรัม (พรสิริและจิรวรรณ, 2557) ตลาดฟักทองถือว่ามีศักยภาพเพราะมีตลาด
ต่างจังหวัดที่ต้องการสินค้าจ านวนมาก ซึ่ง พรสิริและจิรวรรณ (2557) รายงานว่ามีในหลายตลาดต้องการ
ฟักทองในน่านสูง นอกจากนี้ต้นทุนการผลิตไม่สูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบผักอ่ืนๆ (ตารางท่ี 3) 

 ขิง 

พ้ืนที่ที่มีการปลูกขิงจ านวนมากอยู่อ าเภอเมือง และอ าเภอทุ่งช้าง  (ปี พ.ศ. 2556) (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2557) พรสิริและจิรวรรณ (2557) จากการสัมภาษณ์เกษตรกรจ านวน 2 ราย พบว่าเกษตรกรเริ่ม
ปลูกขิงในเดือนมีนาคมหรือเมษายน โดยเกษตรกรใช้หัวพันธุ์ในการปลูก เกษตรกรจะเปลี่ยนพ้ืนที่เพาะปลูกทุก 
3 ปี (และพักดินเป็นเวลา 6 ปี ถึงจะกลับมาปลูกขิงอีกครั้ง) เนื่องจากเกษตรกรต้องการให้ดินปลอดภัยจากเชื้อ
รา และโรคที่เกิดจากดินซึ่งท าให้เหง้าขิงเน่าและเหี่ยว (พรสิริและจิรวรรณ, 2557) เกษตรกรส่วนใหญ่ซื้อหัว
พันธุ์เพ่ือจะท าให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับหัวพันธุ์ที่ดี และปลอดศัตรูพืชและเชื้อโรค พันธุ์ขิงในปี พ.ศ. 2556 
ราคา 30-40 บาทต่อกิโลกรัม ค่าเมล็ดพันธุ์ในการปลูกประมาณ 700- 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ขึ้นอยู่กับระยะห่าง
ในการปลูก การดูแลที่ต้องเอาใจใส่ในการเพาะปลูกมี 2 ช่วง ช่วงแรกการควบคุมความชื้นในดินเมื่อช่วงที่ปลูก 
และช่วงที่สองการกลบดินเพ่ือให้หน่อของขิงงอกเพ่ิมขึ้น หลังจากการปลูกเกษตรกรจะคลุมดินด้วยฟางข้าว
เพ่ือช่วยเก็บความชุ่มชื้น เกษตรกรใช้ อิทริไดอาโซน หรือ ควนทาโซน ในการควบคุมโรครากเน่า ขิงที่ปลูกใน
พ้ืนที่สูงจะใช้น้ าฝนเพียงอย่างเดียว เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวขิงเมื่อมีอายุ 6-8 เดือน ขิงที่มีอายุมาก (ขิงแก่) 
จะมีราคาสูงกว่า แต่เกษตรกรก็มีความเสี่ยงสูงในการที่ขิงจะเกิดโรค (พรสิริและจิรวรรณ, 2557) 

การผลิตขิงให้ก าไรสุทธิที่สูง และยังมีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย เช่น ตลาดในท้องถิ่น ตลาด
ต่างจังหวัด และขายเป็นหัวพันธุ์ให้กับเกษตรกรที่จะใช้ปลูกในรุ่นต่อไป เกษตรกรสามารถที่จะเลือกขายเป็นขิง
อ่อนหรือขิงแก่ก็ได้ โดยขิงอ่อนจะขายให้กับโรงงานท าขิงดอง ที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และจังหวัด
พิษณุโลก การขายขิงอ่อนให้กับโรงงานนั้นเกษตรกรต้องขายให้กับพ่อค้าที่ได้ลงทะเบียนและได้รับโควต้าจาก
โรงงาน ซึ่งราคาขิงอ่อน (ปี พ.ศ. 2556) อยู่ที่ 30 บาทต่อกิโลกรัม (เกรดรวม) ในขณะที่ราคาขิงแก่ อยู่ที่ 20 -
50 บาทต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่เกรดของขิง โดยขิงเกรดดีจะที่มีขนาดใหญ่และไม่มีรอยต าหนิ (ตัดหรือท าลาย) (พร
สิริและจิรวรรณ, 2557) 
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5) การผลิตไม้ผล 

ผลไม้ 10 ชนิดที่มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวสูงสุดในจังหวัดน่านในปี 2014 ประกอบด้วย ลิ้นจี่ ล าไย มะนาว 
เงาะ มะม่วงมะขาม ส้ม มะม่วงหิมพานต์ กล้วย และหม่อน (ส านักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด
น่าน, 2557) (ดูรายละเอียดปฏิทินการเพาะปลูกไม้ผลในภาคผนวกภาพท่ี ข5) 

พรสิริและจิรวรรณ (2557) ศึกษาการผลิตและการตลาดของผลไม้เหล่านี้ โดยใช้ข้อมูลการเก็บเกี่ยว
ในปีนี้เท่านั้น  ผลการศึกษาพบว่า การค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการฟาร์มของแต่ละสวนผลไม้ไม่ได้มีความ
แตกต่างกันมากนัก ยกเว้นการใช้แรงงานครัวเรือนที่ไม่เหมือนกันในแต่ละครอบครัว  ผลไม้ที่ให้ผลก าไรสุทธิ
สูงสุดคือส้มสีทอง ส่วนผลไม้ท่ีให้รายได้ต่อไร่สูงคือหม่อนและมะม่วงน้ าดอกไม้ ซึ่งก าไรต่อไร่ของผลไม้สองชนิด
นี้คล้ายกัน (ตารางที่ 4) อย่างไรก็ตามการผลิตมะม่วงน้ าดอกไม้ใช้แรงงานในครัวเรือนมากกว่า (ห่อผลด้วย
กระดาษคาร์บอน และการเก็บเก่ียวที่ต้องท าอย่างช้าๆ ด้วยความระมัดระวัง) ส่งผลให้ก าไรต่อไร่ต่ า แต่ก าไรก็
คล้ายคลึงกับลิ้นจี่ มะนาว และล าไย ส าหรับมะม่วงหลายพันธุ์นั้นให้ก าไรที่ต่ ากว่าเมื่อเทียบกับมะม่วง
น้ าดอกไม้ ส่วนการผลิตมะขามเปรี้ยวและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ใช้ต้นทุนต่ า แต่ก าไรก็ยังต่ าด้วย สุดท้ ายกล้วย
น้ าว้าใช้เงินลงทุนที่ต่ าแต่ก าไรสุทธิต่อไร่ต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับผลไม้อ่ืนๆ (พรสิริและจิรวรรณ (2557) 

ตารางที่ 4. ต้นทุน รายได้และผลตอบแทน ของการผลิตผลไม้ที่ส าคัญในจังหวัดน่าน (บาทต่อไร่) 

รายการ ต้นทุนเงินสด ต้นทุนทั้งหมด รายได้  ก าไรเหนือต้นทุนเงินสด ก าไรสุทธิ 
ส้มเขียวหวานสีทอง 6,196 10,223 36,180 29,984 25,957 
หม่อน 1,716 5,580 28,300 26,584 22,720 
เงาะ 2,070 4,021 22,233 20,163 18,212 
มะขามหวาน 3,978 5,134 21,871 18,793 16,737 
มะม่วง 3,309 4,237 20,240 16,931 16,004 
มะม่วงน้ าดอกไม้ 4,315 15,266 24,065 19,750 8,799 
ล าไย 3,294 4,543 12,164 8,870 7,620 
ลิ้นจี่ 4,352 5,381 11,708 7,356 6,327 
มะนาว 1,405 3,655 9,098 7,693 5,443 
มะม่วงหิมพานต์ 1,827 2,858 4,404 2,577 1,547 
มะขามเปรี้ยว 1,007 1,673 4,000 2,993 2,327 
กล้วยน้ าว้า 120 1,110 2,370 2,250 1,260 
หมายเหตุ: รายได้ = ราคา x ปริมาณที่ขาย 
              รายได้เหนือต้นทุนเงินสด = รายได้ – ต้นทุนเงินสด 
              ก าไรสุทธิ = รายได้ – ต้นทุนทั้งหมด 
ที่มา: พรสิริและจิรวรรณ, 2557 

ตลาดของผลไม้เหล่านี้ ได้แก่ ตลาดท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ตลาดต่างจังหวัด และใช้ในธุรกิจแปรรูป
ผลไม้ ตลาดในจังหวัดไม่ได้เป็นตลาดหลักส าหรับผลไม้เหล่านี้ ส่วนใหญ่ขายไปยังตลาดต่างจังหวัดที่มีปริมาณ
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การซื้อที่สูงกว่าตลาดในจังหวัด ตลาดหลักของผลไม้เหล่านี้ ได้แก่ตลาดค้าส่งในทุกภาค เช่น กรุงเทพฯ  
เชียงใหม ่พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เชียงราย ชลบุรี นครราชสีมา ฯลฯ ผลไม้บางชนิด เช่น มะม่วงและมะขาม มีการ
ส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย โดยมะม่วงมีการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นและเวียดนาม และมะขามมีการ
ส่งออกไปยังประเทศจีนและพม่า ส่วนลิ้นจี่ ล าไย หม่อน และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ส่ งขายเป็นวัตถุดิบในการ
แปรรูปผลไม้ทั้งในและต่างจังหวัด (พรสิริและจิรวรรณ, 2557) ซึ่งเงาะ มะม่วง มะขาม เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 
และหม่อนถือว่าเป็นผลไม้ที่มีศักยภาพทางการตลาดเพราะตลาดมีความต้องการสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาด
ต่างจังหวัด และเพ่ือการส่งออก (พรสิริและจิรวรรณ, 2557) ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จะอธิบายถึงรายละเอียด
ของการผลิตและการตลาดของผลไม้เหล่านี้ ดังต่อไปนี้ 

  เงาะ 

พรสิริและจิรวรรณ (2557) สัมภาษณ์เกษตรกรจ านวน 14 ราย ในอ าเภอท่าวังผา อ าเภอทุ่งช้าง 
อ าเภอนาหมื่น และอ าเภอแม่จริม พบว่าเกษตรกรปลูกเงาะพันธุ์โรงเรียน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่นิยมมากที่สุดใน
ประเทศไทย (องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร, 2015) เกษตรกรใช้กิ่งพันธุ์ในการปลูกโดยจะไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ ใน
อ าเภอแม่จริมเกษตรกรเริ่มปลูกเงาะ เพราะได้รับการแนะน าจากสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูงภายใต้โครงการ
ขยายผลโครงการหลวง เกษตรกรส่วนใหญ่มีพ้ืนที่เพาะปลูกขนาดเล็ก (ปี พ.ศ. 2557) ขนาดฟาร์มไม่เกิน 10 
ไร่ต่อครัวเรือน ซึ่งเฉลี่ยประมาณ 4.75 ไร่ต่อครัวเรือน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558) เกษตรกรเตรียมดิน
ส าหรับปลูกโดยการขุดหลุมและใส่ปุ๋ยก้นหลุม ในพ้ืนที่ 1 ไร่ ปลูกเงาะได้ 25 ต้น ส าหรับปุ๋ย (15-15-15) จะใส่
ปีละครั้ง และเกษตรกรใช้จิบเบอริริลที่จะช่วยในเรื่องการออกดอก มีเฉพาะสวนขนาดใหญ่ที่ลงทุนในระบบน้ า
ในสวนโดยสปริงเกอร์ ในขณะที่สวนขนาดเล็กจะใช้น้ าฝนเท่านั้น หลังจากการเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะตัดแต่งกิ่ง 
โดยปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 950 กิโลกรัมต่อไร่ (ปี พ.ศ. 2557) (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558) ในเรื่องความ
เสี่ยงส าหรับปลูกผลิตเงาะคือในช่วงที่ฝนตกหนักจะท าให้ลูกเงาะร่วง 

เกษตรกรที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกขนาดเล็ก (มีต้นเงาะน้อยกว่า 10 ต้น) ปกติปลูกเพ่ือบริโภคเอง เมื่อมี
ปริมาณมากเกินไปและถ้าพวกเขาต้องการขายจะขายเงาะอยู่หน้าบ้ านของพวกเขา เกษตรกรที่มีพ้ืนที่
เพาะปลูกขนาดใหญ่จะมีช่องทางตลาดเป็นของตนเอง ตัวอย่างเช่น เกษตรกรจากอ าเภอนาหมื่นขายให้กับ
ผู้ประกอบการจากจังหวัดแพร่ ราคา 10-13 บาทต่อกิโลกรัม (ป ีพ.ศ. 2557) เกษตรกรอ าเภอทุ่งช้างขายให้กับ
พ่อคา้การท้องถิ่น และพ่อค้าขายในท้องถิ่นขายต่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพ พิษณุโลก เชียงราย 
และจังหวัดล าปาง (พรสิริและจิรวรรณ, 2557) 

  มะม่วง 

มะม่วงมีพ้ืนที่ปลูกจ านวนมากในอ าเภอภูเพียง อ าเภอเวียงสา อ าเภอสันติสุข และอ าเภอนาน้อย 
โดยพ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย 3 ไร่ต่อครัวเรือน (ปี พ.ศ. 2557) (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558) ซึ่งมะม่วงที่เกษตรกร
นิยมปลูกมีหลายพันธุ์ เช่น เขียวเสวย พิมเสน น้ าดอกไม้ และโชคอนันต์ 
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พรสิริและจิรวรรณ (2557) รายงานว่าเกษตรกรเตรียมต้นกล้าจากการเพาะพันธุ์ซึ่งเป็นพันธุ์ใน
ท้องถิ่น แล้วน ายอดพันธุ์มะม่วงที่ต้องการเสียบกิ่ง (วิธีการเสียบกิ่ง) เกษตรกรเตรียมดินส าหรับการเพาะปลูก
โดยการขุดหลุมและใส่ปุ๋ยก้นหลุม เกษตรกรท าการตัดแต่งกิ่งในช่วงเวลาหลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือไม่ให้กิ่งทึบ
เกินไป ส าหรับปุ๋ย (สูตร 16-16-16) จะใช้ในช่วงเวลาที่มะม่วงเริ่มออกดอกคือในเดือนมกราคม และออกดอก
ทั่วในเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวประมาณเดือนพฤษภาคม หลังจากเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะใช้ปุ๋ย 
(สูตร 16-16-16) ผสมกับปุ๋ยอินทรีย์อีกสองครั้งคือในเดือนมิถุนายนและเดือนพฤศจิกายน การก าจัดวัชพืชเป็น
สิ่งที่ส าคัญ เกษตรกรก าจัดวัชพืชประมาณสามครั้งต่อปี เพ่ือให้มะม่วงมีผิวสวยและป้องกันแมลงจะท าการห่อ
ผลมะม่วงโดยใช้หนังสือพิมพ์ หรือถุงคาร์บอน ซึ่งข้ันตอนนี้มีความส าคัญเป็นอย่างมาก  

มะม่วงในจังหวัดน่านขายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับตลาดในประเทศรวมถึงตลาด
ในอ าเภอต่างๆ ของจังหวัดน่าน  และการตลาดต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ พิษณุโลก อ่างทอง กรุงเทพมหานคร 
ฯลฯ เกษตรกรบางรายน ามะม่วงไปขายให้กับผู้บริโภคในตลาดโดยตรง ในขณะที่เกษตรกรบางส่วนขายผ่าน
พ่อค้า ส่วนพ่อค้าจากต่างจังหวัดมีทั้งที่เข้ามาซื้อมะม่วงจากเกษตรกรโดยตรงและซื้อผ่านพ่อค้าในท้อถิ่น 
ส าหรับมะม่วงน้ าดอกไม้จะส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีผ่านบริษัทธานียาม่า สยาม และบริษัทสวิฟ 
จ ากัด  อย่างไรก็ตามประเทศเหล่านี้จะน าเข้าในช่วงเดือนเมษายนและต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
มะม่วงยังไม่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวท าให้เกิดปริมาณการส่งออกน้อย ส่วนมะม่วงเขียวเสวยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 มี
การส่งออกไปยังประเทศเวียดนามโดยพ่อค้าจากประเทศเวียดนาม ซึ่งราคาของมะม่วงขึ้นอยู่กับเกรด (ตาม
ขนาด) และตลาด ตัวอย่างเช่นมะม่วงน้ าดอกไม้ส่งออกราคาอยู่ในช่วง 35-65 บาทต่อกิโลกรัมในขณะที่ตลาด
ในประเทศราคอยู่ที่ 15-18 บาทต่อกิโลกรัม พันธุ์เขียวเสวยราคาตลาดในประเทศ 10-18 บาทต่อกิโลกรัม  
(พรสิริและจิรวรรณ, 2557)  

  มะขาม 

พ้ืนที่ที่มีการปลูกมะขามจ านนมากในจังหวัดน่านอยู่ที่อ าเภอบ้านหลวง อ าเภอเวียงสา และอ าเภอ
นาน้อย โดยขนาดฟาร์มเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ไร่ต่อครัวเรือน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558) พันธุ์ที่นิยมปลูกกันได้แก่
พันธุ์สีทองและพันธุ์ศรีชมภู ซึ่งเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นท่ีเป็นที่นิยมปลูก 

พรสิริและจิรวรรณ (2557) สัมภาษณ์เกษตรกร 9 ราย ในอ าเภอบ้านหลวง พบว่าการปลูกมะขาม
เริ่มจากการเตรียมดินส าหรับการเพาะปลูกโดยการขุดหลุมและใส่ปุ๋ยรองก้นหลุม เกษตรกรจะปลูกมะขาม
ปราณ 25 ต้นต่อไร่ ส าหรับปุ๋ย (15-15-15) ใช้ปีละหนึ่งครั้งในช่วงที่ยังไม่ให้ผลผลิต แต่ในปีที่สี่ดอกเริ่มออก 
เกษตรกรใช้จิบเบอริริลที่จะช่วยในการออกดอก พ้ืนที่ของเกษตรกรตัวอย่างเป็นพ้ืนที่รอน้ าฝนอย่างเดียวซึ่งจะ
ท าให้ผลผลิตต่ า ในทางกลับกันหากมีฝนตกหนักในช่วงที่มะขามก าลังติดผลท าให้มะขามร่วงก็ยังเป็นสาเหตุที่
ท าให้ผลผลิตต่ าเช่นกัน ช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวมะขามคือในเดือนธันวาคมและเกษตรกรสามารถเก็บ
ผลผลิตขายได้ 2-3 ครั้ง เพราะมะขามจะสุกในเวลาที่แตกต่างกันหลังจาการเก็บเกี่ยวเกษตรกรท าหลังการตัด
แต่งก่ิง 
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ผลผลิตมะขามของจังหวัดน่านขายทั้งในประเทศและส่งออก ส าหรับตลาดในประเทศส่วนใหญ่ขาย
ในตลาดจังหวัด เช่น กรุงเทพฯ เชียงราย เพชรบูรณ์ ราชบุรี และสระแก้ว ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ขายมะขาม
ผ่านพ่อค้าในท้องถิ่น ส่วนพ่อค้าจากต่างจังหวัดเข้ามาซื้อมะขามจากพ่อค้าท้องถิ่นอีกทอดหนึ่ง ส าหรับการ
ส่งออกมะขามจะส่งออกไปขายยังประเทศจีนและพม่าผ่านทางผู้ประกอบการจากจังหวัดเชียงราย ราคา
มะขามอยู่ในช่วง 20-65 บาทต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และเกรด (โดยขนาด) พันธุ์สีทองมีราคาสูงกว่า
พันธุ์ศรีชมภู (พรสิริและจิรวรรณ, 2557) ในปี พ.ศ. 2556 เกษตรกรได้รับราคาที่สูงเมื่อเทียบกับราคาในช่วง
ไม่ก่ีปีที่ผ่านมา ที่ราคามะขามค่อนข้างผันผวน ส าหรับราคามะขามมีหลายเกรด โดยเกรดผสมในปี พ.ศ. 2553 
ราคากิโลกรัมละ 22 บาท ปี พ.ศ. 2554 ราคากิโลกรัมละ 38 บาท และในปี พ.ศ. 2555 ราคากิโลกรัมละ 35 
บาท และในปี พ.ศ. 2556 ราคากิโลกรัมละ 28 บาท และในปี พ.ศ. 2557 ราคากิโลกรัมละ 40 บาท (กรม
ส่งเสริมการเกษตร, 2558) 

 หม่อน 

หม่อนในรายงานฉบับนี้หมายถึงหม่อนส าหรับการบริโภคผลสด ซึ่งในจังหวัดน่านมีเกษตรกรที่มี
พ้ืนที่เพาะปลูกโดยเฉลี่ย 4.7 ไร่ต่อครัวเรือน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558) 

พรสิริและจิรวรรณ (2557) สัมภาษณ์เกษตรกรจ านวน 5 ราย ในอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ พบว่า
เกษตรกรเริ่มมีการปลูกหม่อนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ภายใต้โครงการพระราชินีและตั้งขึ้นเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
หม่อน โดยวิธีการปลูกทางโครงการจัดหากล้าพันธุ์ให้กับสมาชิกปลูกจ านวนไร่ละ 100 ต้น (พันธุ์เชียงใหม่) ซึ่ง
ทางกลุ่มท าการควบคุมพ้ืนที่เพาะปลูกของสมาชิกไม่ให้มีเกิน 4 ไร่ และปลูกต้นหม่อนจ านวน 100 ต้นต่อไร่ 
เพ่ือที่จะควบคุมปริมาณการผลิต ในปี พ.ศ. 2557 มีสมาชิกทั้งหมด 160 ราย มีพ้ืนที่รวมทั้งหมด 325 ไร่ โดย
หม่อนสามารถเก็บเกี่ยวได้ในปีที่สี่ วิธีการดูแลเอาใจใส่ที่ดีมีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การตัดแต่งกิ่งและก าจัดวัชพืช (อย่างน้อยสองครั้งต่อปี) หากมีหนอนเจาะล าต้นเกษตรกรจะเจาะรูล าต้นแล้ว
ฉีดน้ าเกลือเข้าในหลุม ถ้าหากหนอนกินผลหม่อนเกษตรกรจะตัดผลจากต้นทิ้งโดยไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง ปกติ
หม่อนสามารถเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคมหรือเมษายน หากเกษตรกรตัดแต่งกิ่งและใช้ปุ๋ย 2 ครั้งต่อปีเกษตรกร
สามารถเก็บเก่ียวในช่วงฤดูฝนคือเดือนกันยายนและพฤศจิกายนได้อีกครั้ง 

เกษตรกรขายหม่อนให้กับกลุ่มที่ราคา 25 บาทต่อกิโลกรัม (เกรดผสม) ซึ่งทางกลุ่มหม่อนมีสองทาง
การตลาด 2 ช่องทาง ช่องทางแรกคือขายโรงงานดอยค า (ที่แปรรูปอาหารภายใต้ตราสินค้าดอยค า) ในอ าเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงราย ช่องทางที่สองคือการขายไปยังกลุ่มแปรรูปน้ าหม่อน ในอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
นอกจากนั้นเกษตรกรยังสามารถขายให้กับพ่อค้าในท้องถิ่น และขายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมในสวน 
(พรสิริและจิรวรรณ, 2557) 

6) เห็ด 

ส าหรับจังหวัดน่านนั้นไม่มีข้อมูลสถิติการเพาะเลี้ยงเห็ด การศึกษาครั้งนี้จึงได้สัมภาษณ์ข้อมูลจาก
เกษตรกรจ านวน 7 ราย ใน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเชียงกลาง อ าเภอปัว อ าเภอท่าวังผา และอ าเภอเมือง 
(ดูภาคผนวก ก3) ซึ่งเกษตรกรมีการเพาะเลี้ยงเห็ดหลากหลายชนิด อาทิเช่น เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า เห็ด
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นางรมภูฐาน เห็ดหูหนู เห็ดลม เห็ดขอนขาว และเห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดเหล่านี้เพาะเลี้ยงง่ายและเป็นที่ต้องการ
ของตลาด 

การเพาะเลี้ยงเห็ดนั้นนิยมเพาะเลี้ยงในโรงเรือนซึ่งมีหลายขนาดสามารถบรรจุก้อนเชื้อเห็ดได้ตั้งแต่
4,000-10,000 ก้อนต่อโรงเรือน และสามารถแบ่งโรงเรือนเป็น 2 ประเภท คือ โรงเรือนแบบถาวรที่ใช้วัสดุ
คงทนซึ่งมีอายุการใช้งานนาน และโรงเรือนแบบชั่วคราวที่โครงสร้างท าจากไม้และมุงด้วยผ้าแสลนหรือตาข่าย
กรองแสงที่ต้องเปลี่ยนทุก 2-3 ปี ซึ่งมีต้นทุนการสร้างโรงเรือนประมาณ 8,500-40,000 บาทต่อโรงเรือนขึ้นอยู่
กับวัสดุในการสร้าง ส่วนอุปกรณ์ในการท าก้อนเห็ดที่เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ คือถังนึ่งหรือเตานึ่งที่ใช้ถังน้ ามัน
ขนาด 200 ลิตรมาประกอบกับเตาต้มน้ าด้วยฟืน เพื่อใช้ในการอบฆ่าเชื้อในก้อนเห็ด เกษตรกรบางรายใช้ถังนึ่ง
ส าเร็จรูปที่ใช้แก๊สแทนฟืนซึ่งสะดวกกว่า วัสดุที่ใช้ในการท าก้อนเห็ดประกอบด้วยวัตถุดิบหลัก คือ ขี้เลื่อยไม้
ยางพารา ร าละเอียด ปูนขาว ยิปซัม ดีเกลือ กากน้ าตาล หรือน้ าตาลทรายแดง นอกจากนี้เกษตรกรบางรายได้
ผสมอาหารเห็ดส าเร็จรูป แป้งข้าวเหนียว และน้ าหมักชีวภาพด้วย ซึ่งอัตราส่วนของวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ผสมนั้น
แตกต่างกันในแต่ละราย การท าก้อนเชื้อเห็ดต้องผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการนึ่งแล้วปล่อยให้เย็นลงก่อนจะใส่เชื้อ
เห็ดลงไป ปัญหาของการเพาะเลี้ยงเห็ดหากเตรียมก้อนเชื้อเห็ดไม่ดีจะท าให้เชื้อเห็ดไม่กระจายเต็มถุงส่งผลให้
เห็ดไม่งอก ส่วนใหญ่ในการเพาะเห็ดนิยมใช้แรงงานในครัวเรือน อาจมีการจ้างงานบ้างเฉพาะการท าก้อนเชื้อที่
มีขั้นตอนการท ายุ่งยากและใช้เวลานาน แต่ในส่วนการดูแลและเก็บเกี่ยวใช้เฉพาะแรงงานในครัวเรือนเท่านั้น 
ระยะเวลาการเก็บเก่ียวเห็ดเฉลี่ย 7-8 เดือน 

การเพาะเลี้ยงเห็ดของฟาร์มขนาดเล็ก (ผลิตก้อนเชื้อเห็ดน้อยกว่า 20,000 ก้อนต่อปี) มีต้นทุนต่อการ
ผลิตเห็ดประมาณ 9.08 บาทต่อก้อน โดยเป็นต้นทุนคงที่ (ค่าเสื่อมราคา ค่าเครื่องจักรและเครื่องมืออุปกรณ์ 
ต่างๆ) 0.83 บาทต่อก้อน ต้นทุนผันแปร 8.25 บาทต่อก้อน มีรายได้สุทธิก้อนละ 24.04 บาทต่อก้อน ส่วน
ต้นทุนการเพาะเลี้ยงเห็ดของฟาร์มขนาดใหญ่ (ผลิตก้อนเชื้อเห็ดมากกว่า 20,000 ก้อนต่อปี) มีต้นทุนต่อการ
ผลิตเห็ดประมาณ 7.93 บาทต่อก้อน โดยเป็นต้นทุนคงที่ (ค่าเสื่อมราคา ค่าเครื่องจักรและเครื่องมืออุปกรณ์
ต่างๆ) 0.86 บาทต่อก้อน ต้นทุนผันแปร 7.07 บาทต่อก้อน มีรายได้สุทธิก้อนละ 19.57 บาทต่อก้อน ซึ่งก้อน
เชื้อเห็ด 1 ก้อนให้ผลผลิตประมาณ 1 กิโลกรัม 

ผลผลิตเห็ดส่วนใหญ่ขายในตลาดชุมชนผ่านพ่อค้าท้องถิ่น แต่หากผลผลิตมีมากเกษตรกรจะน าไปขาย
เองตามตลาดเล็กๆ ใกล้บ้าน ราคาของเห็ดนั้นแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของเห็ด เช่น เห็ดลมราคา 150 -170 
บาทต่อกิโลกรัม เห็ดขอนขาวราคา 100-110 บาทต่อกิโลกรัม และเห็ดนางรมภูฐานราคา 50-70 บาทต่อ
กิโลกรัม 
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ตารางที่ 5. ต้นทุนและผลตอบแทนการเพาะเลี้ยงเห็ด  

รายการ 
บาท/ถุง 

ฟาร์มขนาดเล็ก <=20,000 ฟาร์มขนาดกลาง >20,000 
ต้นทุนคงท่ี (ค่าเสื่อม)               0.83                0.86  

 
โรงเรือน               0.45                0.14  

 
เชือก               0.29                0.22  

 เครื่องอัด  -                0.15  

 
เครื่องผสม  -                0.16  

 
โรงนึ่ง/ถังนึ่ง               0.09                0.19  

ต้นทุนผันแปร               8.25                7.07  

 
เชื้อเห็ด               0.33                0.33  

 
ขี้เลื่อยไม้ยางพารา               2.52                1.59  

 
ดีเกลือ               0.06                0.12  

 
ปูนขาว               0.04                0.08  

 
ร าละเอียด               0.23                0.41  

 
แป้งข้าวเหนียว               0.07                0.20  

 
กากน้ าตาล               0.03  - 

 
น้ าตาลทรายแดง                   -                  0.24  

 
น้ าหมักชีวภาพ (EM)                   -                  0.08  

 
จุกปิดปากถุง               0.20                0.20  

 
ถุง               0.45                0.45  

 
อาหารเห็ดส าเร็จรูป               0.38                0.13  

 
ไม้ฟืน               0.34                0.17  

 
ค่าน้ า                   -                  0.11  

 
ค่าแรงงาน               3.60                2.99  

รวม               9.08                7.93  
รายได้             24.04              19.57  
ก าไรสุทธิ 14.96 11.64 

4.2.4 ระบบการผลิตสัตว์  

ข้อมูลสถานการณ์การผลิตและแนวทางพัฒนาการปศุสัตว์ในจังหวัดน่าน ปี พ.ศ. 2558 รวบรวมจาก
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน พบว่าในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดน่านมีครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์จ านวน 52,360  
ครัวเรือน มีพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์จ านวน 5,965 ไร่  โดยเป็นพ้ืนที่ทุ่งหญ้าสาธารณะ 10,544 ไร่ (ตารางที่ 
6)  สัตว์เศรษฐกิจที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงในจังหวัดน่านได้แก่ สัตว์ใหญ่ (โค/กระบือ)  สัตว์เล็ก (สุกร) และสัตว์
ปีก (ไก่พ้ืนเมือง) เกษตรกรที่เลี้ยงโค มีจ านวน 5,850 ครัวเรือน  จ านวนโคที่เลี้ยง 32,307  ตัว เกษตรกรที่
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เลี้ยงกระบือ มีจ านวน 1,668 ครัวเรือน จ านวนกระบือที่เลี้ยง 8,645 ตัว เกษตรกรที่เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง มีจ านวน 
47,874 ครัวเรือน จ านวนไก่พ้ืนเมืองที่เลี้ยง 1,829,938  ตัว (ตารางที่ 7) 

ตารางที่ 6. จ านวนครัวเรือนเกษตรที่เลี้ยงสัตว์ และพ้ืนที่ทุ่งหญ้าในปี 2557 

อ าเภอ จ านวนครัวเรือน พื้นที่ทุ่งหญ้า (ไร่) พื้นที่ทุ่งหญ้าเอกชน(ไร่) 

เมืองน่าน 5842 138 1,328 
แม่จริม 2,592 41 2,688 
บ้านหลวง 2,333 - - 
นาน้อย 4,744 1,671 - 
ปัว 4,647 3 - 
ท่าวังผา 5,256 1,875 1,467 
เวียงสา 9,579 40 106 
ทุ่งช้าง 3,284 124 34 
เชียงกลาง 2,132 11 897 
นาหมื่น 2,156 - - 
สันติสุข 2,265 3 - 
บ่อเกลือ 1,695 1,951 - 
สองแคว 1,212 - - 
ภูเพียง 3,149 110 4,025 
เฉลิมพระเกียรติ 1,420 - - 

รวม 52,306 5,965 10,544 
แหล่งที่มา :  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน 2558 

ตารางที่ 7. จ านวนสัตว์จ าแนกตามอ าเภอในจังหวัดน่าน ปี 2557 

อ าเภอ 
จ านวน 

โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ แกะ อื่น ๆ 
เมืองน่าน 3,056 10 207 8,251 257,374 5,128 0 69 3,392 

แม่จริม 3,746 0 388 2,255 51,084 1,018 0 0 85 

บ้านหลวง 741 0 347 691 47,763 959 0 0 280 

นาน้อย 1,536 0 980 754 123,849 1,396 0 0 0 

ปัว 1,727 0 495 6,068 202,422 7,527 153 0 517 

ท่าวังผา 1,221 2 254 4,955 229,985 10,861 13 0 6,351 

เวียงสา 3,674 0 727 13,083 250,207 6,284 46 0 414 

ทุ่งช้าง 4,353 0 864 2,746 66,477 3,506 0 0 31 

เชียงกลาง 1,466 0 105 1,292 55,920 367 0 0 16 
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ตารางทึ่ 7. จ านวนสัตว์จ าแนกตามอ าเภอในจังหวัดน่าน ปี 2557 (ต่อ) 

อ าเภอ 
จ านวน 

โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ แกะ อื่น ๆ 
นาหมื่น 680 0 1,325 616 48,455 247 0 0 13 

สันติสุข 248 0 95 1,280 47,029 1,280 0 0 36 

บ่อเกลือ 4,184 0 1,429 1,798 35,097 3,429 487 0 19 

สองแคว 501 0 61 1,814 21,903 816 14 0 41 

ภูเพียง 1,517 45 85 5,699 340,737 3,787 28 0 12 

เฉลิมพระเกียรติ 3,657 0 1,283 709 51,636 1,024 2 0 0 

รวม 32,307 57 8,645 52,011 1,829,938 47,629 743 69 11,207 

แหล่งที่มา :  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน 2558 

เกษตรกรจังหวัดน่านมีเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองจ านวนมากที่สุด เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก โดยเลี้ยง
ครัวเรือนละ 5 – 30 ตัว  เมื่อมีเหลือจึงขายในตลาดภายในท้องถิ่น (ประมาณ 10%)  ทั้งนี้มีการเลี้ยงไก่
พ้ืนเมืองในทุกหมู่บ้านและต าบล ไก่พ้ืนเมืองจึงเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนอย่างแท้จริง ไก่พ้ืนเมืองน่าน
ส่วนหนึ่งมีสีสันและลักษณะเฉพาะแตกต่างจากไก่พ้ืนเมืองไทยโดยทั่วไป ปัญหาที่ส าคัญของการเลี้ยงไก่ได้แก่
การระบาดของโรคในสัตว์ปีก เช่น โรคนิวคาสเซิล  โรคอหิวาต์สัตว์ปีก และโรคหลอดลมอักเสบติดต่อ เป็นต้น 
เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ขาดการท าวัคซีนอย่างต่อเนื่องในรอบปี ท าให้มีอัตราการตายของไก่สูงจากโรค
ระบาดดังกล่าว นอกจากไก่พ้ืนเมืองแล้ว เกษตรกรบางกลุ่มยังได้มีการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อและไข่ เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว โดยเฉพาะในพ้ืนที่ในเขตเมืองและใกล้เคียง  

สุกร เกษตรกรส่วนใหญ่จะเลี้ยงสุกรประมาณ 2 -5 ตัวต่อครัวเรือนในพ้ืนที่บ้าน เพ่ือเสริมรายได้
ส าหรับครัวเรือน อาหารสุกรที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหารข้นและส่วนที่เหลือจากพืชที่ปลูกในพ้ืนที่ เช่น ร าข้าว ข้าว
หัก และข้าวโพด นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสุกร โดยเกษตรกรท าสัญญากับบริษัทผู้ผลิตพันธุ์และอาหารสุกรโดย
มีเงื่อนไขในการซื้อขายผูกพันกับบริษัทสุกรที่เลี้ยงในระบบฟาร์มเป็นสุกรพันธุ์ดีและได้มาตรฐานการผลิต  ใน
การผลิตสุกรขุน เป็นต้น ปัญหาที่ส าคัญในการเลี้ยงสุกรในจังหวัดน่านได้แก่ การที่เกษตรกรต้องซื้ออาหาร
ส าเร็จรูปจากต่างจังหวัดท าให้ต้นทุนการผลิตสูง ฟาร์มสุกรบางแห่งไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงตั้งอยู่ใกล้ชุมชนท า
ให้เกิดมลภาวะเรื่องน้ าเสียและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 

โคเนื้อ เกษตรกรส่วนใหญ่จะเลี้ยงแบบหลังบ้านโดยผู้เลี้ยงจะมีโรงเรือนหรือคอกโคอยู่บริเวณใกล้เคียง
ที่อยู่อาศัยและปล่อยให้โคกินหญ้าบริเวณข้างบ้าน แปลงหญ้าสาธารณะหรือในสวนหรือเกี่ยวหญ้าให้โคกิน 
หลังฤดูเก็บเกี่ยวจึงปล่อยให้กินฟางในทุ่งนา เกษตรกรที่เลี้ยงโคในลักษณะนี้โดยมากเป็นเกษตรกรในพ้ืนที่ราบ 
และบางรายจะเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ โดยผู้เลี้ยงหลายรายจะสร้างคอกรวม (ปาง) อยู่บนภูเขาและ
ปล่อยโคเลี้ยงรวมกันในป่าโดยจ ากัดบริเวณ มีการขึ้นมาดูแลและตรวจนับเป็นระยะ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
จะอยู่ในอ าเภอทุ่งช้าง บ่อเกลือ แม่จริม เฉลิมพระเกียรติ และเวียงสา ปัญหาที่ส าคัญของการเลี้ยงโคเนื้อได้แก่ 
การขาดแคลนพ้ืนที่ในการเลี้ยงโค เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรนิยมปลูกพืช เชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ท าให้ขาดพ้ืนที่ในการท าแปลงพืชอาหารสัตว์หรือพ้ืนที่ปล่อยเลี้ยงโค 
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กระบือ ในอดีตเกษตรกรจะเลี้ยงกระบือเป็นจ านวนมากเพ่ือใช้เป็นแรงงานในการเตรียมดินเพ่ือ
การเกษตรเท่านั้น แต่ปัจจุบันเกษตรกรได้การปลูกพืชเพ่ือเพ่ิมรายได้มากขึ้นท าให้ความสนใจของเกษตรกรใน
การเลี้ยงกระบือน้อยลง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรพบว่ามีการสนับสนุนให้มีการเลี้ยงกระบือในพ้ืนที่สูง
มากขึ้น ในลักษณะของธนาคารโค-กระบือ โดยมีการจัดหาลูกกระบือให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการเลี้ยงเพ่ือ
ผลิตลูกเป็นเวลา 2–3 ปี ซึ่งเน้นในอ าเภอบ่อเกลือ นาหมื่น และ เฉลิมพระเกียรติ 

จากข้อมูลด้านการตลาดของการผลิตสัตว์ในจังหวัดน่านพบว่า มีการน าเข้าเนื้อสัตว์จ านวนมากเข้าสู่
ตลาดในจังหวัดน่าน ซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็นซาก และเครื่องในสัตว์ จ านวนซากสัตว์ที่น าเข้ามากที่สุดได้แก่ 
ซากไก่ ตามด้วย ซากโค และเป็ด ตามล าดับ (ตารางที่ 8) ขณะที่เครื่องในสุกรมีการน าเข้าประมาณ 197,200 
กิโลกรัมต่อปี อย่างไรก็ตามกระดูก ไข และหนังสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกจากจังหวัด (ตารางท่ี 9) 

ตารางที่ 8. การน าเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ในปี 2557 

ซากไก่ ซากเป็ด ซากโค เคร่ืองในโค ซากสุกร เคร่ืองในสุกร 
พันกก. ล้านบาท พันกก. ล้านบาท พันกก. ล้านบาท พันกก. ล้านบาท พันกก. ล้านบาท พันกก. ล้านบาท 

3,418 119.61 75.95 2.66 31.63 2.53 30.50 2.44 828.39 66.27 197.20 9.86 
แหล่งที่มา :  ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดน่าน 2558 

ตารางที่ 9. การส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ในปี 2557 

กระดูกและไขกระดูก หนังโค/กระบือ 
กก. บาท กก. บาท 

85,000 255,000 78,000 1,950,000 
แหล่งที่มา :  ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดน่าน 2558 

 
อย่างไรก็ตามราคาของซากโคมีการเพ่ิมข้ึนตลอดในระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีส าหรับ

เกษตรกรที่ควรปรับปรุงการผลิตโดยการน าพันธุ์ลูกผสมมาปรับปรุงพันธุ์ ตลอดจนการหาพ้ืนที่ในการผลิตหญ้า
อาหารสัตว์ ในขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นของพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดในจังหวัด ส่งผลให้แนวโน้มของอาหารสัตว์มีมาก
ขึ้น 

ความต้องการไก่พ้ืนเมืองในพ้ืนที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ ดังนั้นการ
แนะน าให้เกษตรกรเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองจึงเป็นโอกาสที่ดีของการเพิ่มรายได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ 

4.3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ความเสื่อมโทรมของที่ดินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศที่ก าลังพัฒนาของโลก โดยเฉพาะ
ประชาชนที่มีความยากจน เนื่องจากการขาดการจัดการที่ดินอย่างเหมาะสมในพ้ืนที่ การตัดไม้ท าลายป่าเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของที่ดิน ในขณะเดียวกันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะรักษาพ้ืนที่ป่าไว้ทั้งหมดโดย
ไม่ให้มีการด าเนินการด้านการเกษตรในพื้นที่เนื่องความต้องการด้านอาหารที่เพ่ิมขึ้นตลอดเวลา การตัดป่าที่ไม่
สามารถควบคุมได้บางครั้งกลายเป็นตัวการที่ส าคัญในการท าลายสภาพนิเวศวิทยาของพ้ืนที่ที่ส่งผลต่อความไม่
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มีเสถียรภาพในการผลผลิตอาหาร บางครั้งมันเป็นการยากที่จะพยายามก าหนดแนวทางในการควบคุมคุณภาพ
และชนิดของการตัดไม้ท าลายป่าภายใต้เงื่อนไขของทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่เพ่ือก่อให้เกิดความสมดุลทั้งใน
แง่ความต้องการของประชากร และสภาพนิเวศวิทยาในพ้ืนที่ ซึ่งเหล่านี้ต้องการกระบวนการประเมินที่ดินแบบ
บูรณาการ โดยเน้นการศึกษาสภาพภูมินิเวศเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

สภาพภูมินิเวศของพ้ืนที่เป็นการศึกษาถึงปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนพ้ืนผิวโลกของพ้ืนที่ ซึ่งแยก
เป็นองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ สัณฐานวิทยา ลักษณะดิน พืชพรรณ และคุณลักษณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ คุณลักษณะต่างๆ ขององค์ประกอบเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และไม่
หยุดนิ่ง เนื่องจากขบวนการทั้งหลายเกิดขึ้นโดยมีอิทธิพลจากการด ารงชีพของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ใน
พ้ืนที่ ดังนั้นการศึกษาถึงสภาพภูมินิเวศช่วยให้สามารถอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ เชิงพ้ืนที่ได้ 

4.3.1 สภาพภูมิประเทศ 

พ้ืนที่ของจังหวัดน่านประมาณ 12,200 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยทาง
ภาคตะวันออกมีภูเขายาวกั้นพรหมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาว สภาพ
ภูมิประเทศของจังหวัดน่านส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน (ภาพที่ 7) จากแผนที่ความสูงเหนือระดับน้ าทะเลของ
จังหวัดน่านที่ถูกสร้างจากแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศที่มีความละเอียดสูงของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ในความละเอียดที่ระดับ 5 เมตร พบว่าจังหวัดน่านอยู่บนพ้ืนที่ที่มีระดับความสูงเหนือ
ระดับน้ าทะเลปานกลางอยู่ระหว่าง 128 ถึง 2,086 เมตร (ภาพที่ 8) พ้ืนที่ราบส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณตอนกลาง
ของจังหวัด โดยมีระดับความสูงขึ้นเพ่ิมข้ึนในทิศตะวันตกและตะวันออก พ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
จังหวัดจะเป็นพ้ืนที่ที่มีระดับความสูงเหนือระดับน้ าทะเลปานกลางสูงที่สุดของจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้ งของอ าเภอ
บ่อเกลือ และเฉลิมพระเกียรติ 

  
ภาพที่ 7. แผนที่สภาพภูมิประเทศ ภาพที่ 8. แผนที่ความสูงเหนือระดับน้ าทะเล 
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คุณลักษณะทางสภาพภูมิประเทศของจังหวัดน่าน โดยเฉพาะคุณลักษณะด้านความลาดชันของพ้ืนที่
สามารถประเมินได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่ความสูงเหนือระดับน้ าทะเล ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า
พ้ืนที่จังหวัดน่านมีความลาดชันของพ้ืนที่อยู่ ระหว่าง 0 – 300 % (ภาพที่ 9) จากข้อมูลความลาดชันดังแสดง
ในภาพที่ 9 พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่สีแดง แสดงให้เห็นถึงพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 20 % และเป็น
พ้ืนที่ที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้พ้ืนที่ทางด้านเกษตร เนื่องจากจะส่งผลต่อความเสื่อมโทรมของที่ดินได้มาก 

  
ภาพที่ 9. แผนที่ความลาดชัน ภาพที่ 10. แผนที่เขตนิเวศเกษตร 

ข้อมูลแผนที่ความสูงเหนือระดับน้ าทะเล และแผนที่ความลาดชันถูกใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่
เพ่ือจัดท าข้อมูลเขตภูมินิเวศเกษตรได้ โดยประกอบด้วยพ้ืนที่ราบ (ความสูงเหนือระดับน้ าทะเลต่ ากว่า 310 
เมตร หรือ ความลาดชันน้อยกว่า 2 %) ที่ดอน (ความสูงเหนือระดับน้ าทะเลอยู่ระหว่าง 310 ถึง 750 เมตร 
หรือ ความลาดชัน อยู่ระหว่าง 2 ถึง  25 %) และ ที่สูง (ความสูงเหนือระดับน้ าทะเลมากกว่า 750 เมตร หรือ 
ความลาดชันอยู่ระหว่าง 310 ถึง 750 เมตรที่ความลาดชันมากกว่า 25%)  (ภาพที่ 10) ซึ่งสามารถใช้ประกอบ
ในการประเมินการใช้ที่ดินได้ดีกว่าการใช้ข้อมูลความลาดชันอย่างเดียว ซึ่งผลจากการวิเคราะห์พบว่า พ้ืนที่
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งช้าง บ่อเกลือ และบ้านหลวงมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอนและที่สูง (ตารางท่ี 10) 
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ตารางที่ 10. เขตนิเวศเกษตรรายอ าเภอในจังหวัดน่าน 

อ าเภอ 
พื้นที่ (ไร่), % ของพื้นที่ทั้งหมด 

ที่ราบ ที่ดอน ที่สูง 
เฉลิมพระเกียรติ 1,369 (0.39) 74,150 (20.89) 279,381 (78.72) 
เชียงกลาง 67,469 (34.32) 63,031 (32.06) 66,081 (33.62) 
ท่าวังผา 157,825 (32.22) 206,825 (42.22) 125,213 (25.56) 
ทุ่งช้าง 12,656 (2.86) 174,044 (39.34) 255,756 (57.80) 
นาน้อย 121,850 (16.09) 416,938 (55.05) 218,544 (28.86) 
นาหมื่น 157,381 (29.54) 233,788 (43.88) 141,631 (26.58) 
บ่อเกลือ 3,681 (0.64) 84,431 (14.61) 489,850 (84.76) 
บ้านหลวง 15,981 (6.70) 140,269 (58.79) 82,344 (34.51) 
ปัว 96,225 (19.15) 119,125 (23.71) 287,088 (57.14) 
ภูเพียง 138,825 (49.87) 106,850 (38.38) 32,700 (11.75) 
เมืองน่าน 240,088 (36.13) 247,819 (37.29) 176,631 (26.58) 
แม่จริม 35,700 (5.50) 212,163 (32.70) 400,875 (61.79) 
เวียงสา 470,938 (35.98) 549,613 (41.99) 288,331 (22.03) 
สองแคว 10,331 (2.76) 216,844 (57.86) 147,581 (39.38) 
สันติสุข 37,863(15.35) 140,556(56.98) 68,263 (27.67) 

4.3.2 ลักษณะดิน 

บนฐานของข้อมูลกลุ่มชุดดินที่ส ารวจและรวบรวมโดยกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พบว่าพ้ืนที่ดินส่วนใหญ่ของจังหวัดน่านถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 62 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 35 % 
และไม่มีส ารวจดินโดยละเอียด ท าให้ขาดข้อมูลคุณสมบัติของดินในพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งโดยทั่วไปแล้วไม่แนะน าให้
ใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่นี้ นอกจากพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้ส าหรับการท าการเกษตรได้ 
โดยพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มชุดดินที่ 29, 46, 47 และ 48 ซึ่งมีคุณลักษณะของดินดังต่อไปนี้ 

กลุ่มชุดดินที่ 29 (ปกคลุมพ้ืนที่ประมาณ 32 % ของพ้ืนที่เกษตรทั้งหมด) 
หน้าดินลึก เนื้อดินมีลักษณะเป็นดินเหนียว ดินมีความเป็นกรดสูง การระบายน้ าในดินอยู่ในระดับปาน

กลางถึงดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า และมีศักยภาพที่ก่อให้เกิดกาชะล้างพังทลายดินสูงโดยเฉพาะพ้ืนที่ลาด
ชันสูง 

กลุ่มชุดดินที่ 46 (ปกคลุมพ้ืนที่ประมาณ 10 % ของพ้ืนที่เกษตรทั้งหมด) 
หน้าดินตื้น มีลักษณะเนื้อดินเป็นดินทรายหยาบ ดินมีความเป็นกรดสูง การระบายน้ า ในดินอยู่ใน

ระดับดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า และมีศักยภาพที่ก่อให้เกิดกาชะล้างพังทลายดินสูงโดยเฉพาะพ้ืนที่ลาด
ชันสูง 
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กลุ่มชุดดินที่ 47 (ปกคลุมพ้ืนที่ประมาณ 20 % ของพ้ืนที่เกษตรทั้งหมด) 
หน้าดินตื้น มีลักษณะเนื้อดินเป็นดินทรายหยาบ ดินมีความเป็นกรดสูง การระบายน้ าในดินอยู่ใน

ระดับปานกลางถึงดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า และมีศักยภาพที่ก่อให้เกิดกาชะล้างพังทลายดินสูง
โดยเฉพาะพ้ืนที่ลาดชันสูง 

กลุ่มชุดดินที่ 48 (ปกคลุมพ้ืนที่ประมาณ 10 % ของพ้ืนที่เกษตรทั้งหมด) 
หน้าดินตื้น มีลักษณะเนื้อดินเป็นดินทรายหยาบ ดินมีความเป็นกรดสูงถึงปานกลาง การระบายน้ าใน

ดินอยู่ในระดับปานกลางถึงดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า และมีศักยภาพที่ก่อให้เกิดกาชะล้างพังทลายดินสูง
โดยเฉพาะพ้ืนที่ลาดชันสูง 

4.3.3 สภาพภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศในจังหวัดน่านมีลักษณะเป็นแบบซาวานาในเขตร้อนชื้น อากาศในช่วงฤดูหนาวจะ
แห้งและอบอุ่น อุณหภูมิจะสูงมากในช่วงเดือนเมษายน โดยมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 37.0 องศาเซลเซียส ช่วงฤดู
ฝนจะเริ่มประมาณปลายเดือนเมษายน จนถึงเดือนตุลาคม โดยปริมาณที่ฝนตกชุกที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมเป็นหลัก (ตารางท่ี 11)  

ตารางที่ 11. ข้อมูลภูมิอากาศจังหวัดน่าน (ระหว่างปี พ.ศ. 2524–2557) 

Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year 

Average 
high °C 
(°F) 

30.8 
(87.4) 

33.4 
(92.1) 

36.2 
(97.2) 

37.0 
(98.6) 

35.0 
(95) 

33.5 
(92.3) 

32.4 
(90.3) 

32.2 
(90) 

32.7 
(90.9) 

32.5 
(90.5) 

31.2 
(88.2) 

29.6 
(85.3) 

33.04 
(91.48) 

Average 
low °C 
(°F) 

14.2 
(57.6) 

15.6 
(60.1) 

18.9 
(66) 

22.3 
(72.1) 

23.5 
(74.3) 

24.0 
(75.2) 

23.8 
(74.8) 

23.6 
(74.5) 

23.3 
(73.9) 

21.9 
(71.4) 

18.5 
(65.3) 

14.5 
(58.1) 

20.34 
(68.61) 

Rainfall 
mm 
(inches) 

4.4 
(0.173) 

11.9 
(0.469) 

32.7 
(1.287) 

99.6 
(3.921) 

177.3 
(6.98) 

133.8 
(5.268) 

200.7 
(7.902) 

273.2 
(10.756) 

203.5 
(8.012) 

70.3 
(2.768) 

18.1 
(0.713) 

8.6 
(0.339) 

1,234.1 
(48.588) 

Avg. 
rainy 
days (≥ 
1 mm) 

1 2 3 9 17 16 20 22 18 11 4 1 124 

Average 
humidity 
(%) 

76 70 65 68 76 79 82 84 84 82 80 78 77 

ทีม่า: กรมอุตุนิยมวิทยา (ระหว่างปี 2524 – 2557), 2558 
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4.3.4 การใช้ที่ดิน 

อาชีพเกษตรกรรมนับได้ว่าเป็นอาชีพหลักในจังหวัดน่าน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ที่ดินในการท า
การเกษตร จากข้อมูลแผนที่การใช้ที่ดินที่ท าการส ารวจและจัดท าโดยกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในปี 2557 พบว่า จังหวัดน่านใช้พ้ืนที่ส าหรับการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุด รองลงมาได้แก่
พ้ืนที่ไร่หมุนเวียน ซึ่งมีเวลาที่ทิ้งแปลงให้ว่างเพ่ือประโยชน์ในการฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ดินตามธรรมชาติ และ
ตามด้วยข้าวนาปี และไม้ผลผสม ตามล าดับ (ตารางที่ 12) พืชที่ผลิตเพ่ือสร้างรายได้นับว่าเป็นหัวใจส าคัญใน
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีการผลิตเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ความส าเร็จของการเกษตรของจังหวัดน่านส่วนหนึ่งเนื่องจากการสนับสนุนจากการลงทุน
ของทางภาคเอกชน โดยการจัดการเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืช นอกจากนี้การปลูกยางพารายังเป็น
ทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพ้ืนที่ และมีการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สาเหตุหนึ่งมาจากการสนับสนุนแหล่งทุนจากทางภาครัฐ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 

ตารางที่ 12. การใช้ประโยชน์ที่ดินรายอ าเภอในจังหวัดน่าน 

อ าเภอ 
พ้ืนที่ (ไร่) 

ข้าวนาป ี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ ข้าวไร่ ผัก ยางพารา ปาล์มน้ ามัน กาแฟ ไม้ผลผสม สัก ไร่หมุนเวียน 

เฉลิมพระเกียรต ิ 894 82,306 6,150 125 38 - - 1,013 19 6,425 
เชียงกลาง 19,944 28,269 7,431 - 1,094 - 25 11,725 2,369 4,269 
ท่าวังผา 34,344 129,663 1,019 - 11,094 131 1,319 23,006 8,969 33,444 
ทุ่งช้าง 5,594 67,881 4,294 3,794 2,000 25 - 9,094 1,875 9,175 
นานอ้ย 17,481 165,919 13 3,656 27,888 31 - 27,575 5,944 1,806 
นาหมื่น 6,531 66,081 56 - 8,331 - - 4,038 2,050 2,675 
บ่อเกลอื 4,519 42,631 27,881 - 6 - 106 2,975 81 49,600 
บ้านหลวง 11,156 41,206 - - 6,388 19 - 18,838 4,413 2,975 
ปัว 34,094 73,019 19,525 806 2,188 6 - 13,419 2,625 38,694 
ภูเพียง 15,356 69,288 13 - 19,563 6 - 15,519 12,288 9,688 
เมืองน่าน 29,719 151,600 119 - 56,394 - - 26,956 18,956 33,031 
แม่จริม 4,844 98,431 3,300 - 3,181 - - 4,631 2,813 24,875 
เวียงสา 42,788 301,875 75 - 36,156 - 6 54,538 27,144 16,988 
สองแคว 2,819 62,125 9,288 - 2,281 25 - 6,506 125 36,781 
สันติสุข 6,550 78,394 544 - 10,719 25 - 3,388 5,106 11,831 
รวม 236,631 1,458,688 79,706 8,381 187,319 269 1,456 223,219 94,775 282,256 

4.3.5 ป่าไม้และแหล่งน้ า 

การเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชเพ่ือสร้างรายได้อ่ืนๆ อย่างมากมายในจังหวัดน่าน 
เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลท าให้พ้ืนที่ป่าธรรมชาติได้ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี พ้ืนที่ป่าธรรมชาติที่เหลืออยู่ในจังหวัด
น่านส่วนใหญ่จะพบอยู่ในเขตพ้ืนที่อุทยานทั้งสิ้น ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดน่าน 
อย่างไรก็ตามพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของพ้ืนที่ป่าชุมชนในพ้ืนที่ จากข้อมูลแผนที่การใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินใน
ปี พ.ศ. 2557 พบว่าพ้ืนที่ป่าในจังหวัดน่านสามารถจ าแนกออกเป็น 5 กลุ่มได้แก่ ป่าดิบเขาตามธรรมชาติ ป่า
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ดิบเขาปลูก ป่าเต็งรังธรรมชาติ ป่าดิบเขาที่ถูกท าลาย และป่าเต็งรังที่ถูกท าลาย (ภาพที่ 11) โดยพ้ืนที่ป่าเต็งรัง
มีพ้ืนที่มากที่สุด ประมาณ 4,169,944 ไร่ ตามมาด้วยพื้นที่ป่าดิบเขา ประมาณ 645,006 ไร่ (ตารางท่ี 13) 

 
ภาพที่ 11. แผนที่ป่าไม้ 

เนื่องจากสภาวะความแห้งแล้งที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว และร้อน ท าให้
ประสิทธิภาพในการใช้พ้ืนที่เพ่ือการเพาะปลูกพืชลดน้อยลง ซึ่งท าให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้มีการพัฒนาแหล่งน้ าอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าในปี  พ.ศ. 2557 ในจังหวัดน่านมีพ้ืนที่แหล่งน้ า
ประมาณ 23,988 ไร่ ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนับสนุนให้มีการขุดบ่อน้ าในไร่นาภายในพ้ืนที่ 
ประมาณ 1,606 ไร่ (ตารางท่ี 13) 

ตารางที่ 13. พ้ืนที่ป่าและแหล่งน้ ารายอ าเภอในจังหวัดน่าน 

อ าเภอ 
พ้ืนที่ (ไร่) 

บ่อน้ าในไร่นา อ่างเก็บน้ า ไผ่ ทุ่งหญ้า/ไม้พุ่ม ป่าปลูก ป่าเต็งรัง ป่าดิบเขา 

เฉลิมพระเกียรต ิ 0  13  6  175  0  252,825  2,125  

เชียงกลาง 113  744  288  2,188  138  109,894  0  

ท่าวังผา 81  669  1,331  106  938  173,425  56,581  

ทุ่งช้าง 25  119  531  1,469  56  299,813  32,694  

นาน้อย 31  1,156  0  3,075  0  480,663  21,725  

นาหมื่น 25  15,831  0  0  0  365,263  50,988  

บ่อเกลือ 6  0  6  6  0  400,188  42,875  

บ้านหลวง 75  381  6  956  763  73,931  81,263  
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ตารางที่ 13. พ้ืนที่ป่าและแหล่งน้ ารายอ าเภอในจังหวัดน่าน (ต่อ) 

อ าเภอ 
พ้ืนที่ (ไร่) 

บ่อน้ าในไร่นา อ่างเก็บน้ า ไผ่ ทุ่งหญ้า/ไม้พุ่ม ป่าปลูก ป่าเต็งรัง ป่าดิบเขา 

ปัว 131  638  1,081  3,238  194  297,575  0  

ภูเพียง 269  1,244  56  0  0  115,281  0  

เมืองน่าน 263  625  25  2,863  3,781  195,869  107,250  

แม่จริม 75  313  0  2,156  56  410,344  88,781  

เวียงสา 494  1,675  0  6,775  469  743,275  36,531  

สองแคว 19  169  0  131  0  126,756  124,194  

สันติสุข 0  413  25  1,050  0  124,844  0  

รวม 1,606  23,988  3,356  24,188  6,394  4,169,944  645,006  

แนวทางในการพัฒนาส าหรับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่จังหวัดน่านเพ่ือความยั่งยืนของการใช้
ที่ดิน ส่งผลให้มีการก าหนดแผนกลยุทธ์ของจังหวัด ซึ่งได้มีการพัฒนาขึ้นโดยเน้นถึงความส าเร็จด้านการเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ความส าเร็จทางด้านเศรษฐกิจจะเน้นผูกกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือความยั่ งยืน
ของชุมชน การจัดการที่ดินเน้นการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายด้านการส่งเสริมการปลูกยางพาราและพืชเชิง
รายได้อ่ืนๆ ที่ไม่เฉพาะเจาะจงท่ีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่  

อย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวยังก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ที่มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่หลายกลุ่ม
ด้วยกัน ชุมชนที่อยู่ในพื้นท่ีเองยังกังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม โดยจะส่งผลกระทบต่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรกรเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินจะน ามาซึ่งปัญหาต่างๆ 
มากมาย โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับปัญหาด้านภัยธรรมชาติและการระบาดของโรค นอกจากนี้เกษตรกรบาง
กลุ่มพยายามหาแนวทางการจัดการที่ดินอ่ืนๆ โดยเน้นในการเพ่ิมรายได้ และลดปัญหาด้านการท าลาย
สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย อย่างไรก็ตามเกษตรกรกลุ่มใหญ่ของจังหวัดยังไม่ให้ความส าคัญกับการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ยังคงขยายพื้นที่เพ่ือปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือเพ่ิมรายได้เป็นหลัก ทิศทางของ
ปัญหา และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ที่พบไม่ได้แตกต่างการรับรู้จากข่าวสารทั่วไป การบริการทาง
นิเวศวิทยามีแนวโน้มที่ลดน้อยลงทั้งนี้เนื่องจากความฟุ้งเฟ้อของการใช้ชีวิตส าหรับการด ารงชีพในในพ้ืนที่ 

5. เส้นทางสู่การเกษตรที่หลากหลายยั่งยืน 

5.1 การขับเคลื่อนและกรณีตัวอย่างของการเกษตรที่หลากหลายยั่งยืนในจังหวัดน่าน 

ความพยายามที่จะผลักดันแนวทางการเกษตรที่หลากหลายยั่งยืนในจังหวัดน่าน อาจกล่าวได้ว่าเริ่มต้น
มาจากการก่อตั้งกลุ่ม “ฮักเมืองน่าน” ซึ่งเป็นศูนย์กลางส าคัญขององค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการ
ขับเคลื่อนการจัดการเกษตรและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ก่อตั้งโดยท่านพระครูพิทักษ์นันทคุณ เจ้าอาวาส
วัดป่าอรัญญาวาส จ.น่าน ในปัจจุบัน ผู้ซึ่งเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงและการเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และ
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น้ า ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและชุมชนคนน่านโดยรวม ซึ่งต่อมาท่าน
ได้ก่อตั้งมูลนิธิ “ฮักเมืองน่าน” ในช่วงเริ่มต้นเพ่ือปกปักรักษาทรัพยากรป่าไม้และน้ า จากนั้นขยายเป้าหมาย
ครอบคลุมแนวทางการเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งขายเครือข่าย เชื่อมโยงกับภาคีที่มี
แนวทางสอดคล้องกัน เพ่ือขับเคลื่อน ผลักดันแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” เกษตรยั่งยืน” และ “การอนุรักษ์
ทรัพยากรสิ่งแสดล้อม” และน าไปสู่การปฏิบัติ จากการด าเนินงานกว่าสองทศวรรษ “ฮักเมืองน่าน” ได้ขยาย
เครือข่าย ถ่ายทอดองค์ความรู้และการปฏิบัติให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ชุมชน และสนับสนุนให้เกิด
เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรนักปฏิบัติจ านวนมาก และได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ราชการ และองค์กรต่างๆ  การเป็นการด าเนินงานเชิงบูรณาการที่ปูพ้ืนฐานส าคัญด้านการจัดการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของจังหวัดน่าน ที่น าไปสู่การความคิดริเริ่ม นักปฏิบัติ และชุมชนจัดการตนเองที่เข้มแข็ง 
เกิดข้ึนตามมาจนถึงในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิ “ปิดทองหลังพระ” ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่ด าเนินงานอย่าง
แข็งขันและต่อเนื่อง ในด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนชนบทของน่าน ควบคู่ไปกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และน้ า 

จากการด าเนินงานของ “ฮักเมืองน่าน” ปิดทองหลังพระ” และภาคส่วนภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และภาคประชาชน ได้ก่อให้เกิดปราชญ์ชาวบ้าน โรงเรียนชาวนา และศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรยั่งยืนที่
หลากหลายทั่วจังหวัดน่าน เป็นต้นแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่ผู้ที่สนใจซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนักปฏิบัติ
หรือแหล่งเรียนรู้เหล่านี้เป็นการด าเนินงานบุคคลเดียว หรือเป็นกลุ่มเกษตรกรมุ่งเน้นการจัดการเกษตรเฉพาะ
ด้าน เช่น การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ถั่วเหลือง หรือสุกร เป็นต้น อย่างไรก็ดีปราชญ์และศูนย์การศึกษาเหล่านี้ส่วน
ใหญ่มีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกัน จากข้อมูลที่ได้รวบรวมจากทาง “ฮักเมืองน่าน” “ปิดทองหลังพระ” 
และเกษตรจังหวัดและสหกรณ์ จังหวัดน่าน สามารถจ าแนกแหล่งขององค์ความรู้เป็นกลุ่มหลักได้ดังนี้ 1) ศูนย์
เรียนรู้ 27 แห่ง ทั้งที่เป็นทางการ (ลงทะเบียนขึ้นกับส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน) และไม่เป็น
ทางการ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (การปลูกข้าว ธนาคารอาหาร ไก่หลังบ้าน ปลา พืชสมุนไพร  
ผักสวนครัว เห็ด ปุ๋ยชีวภาพ-อินทรีย์ การอนุรักษ์ดิน  ไม้ผล สุกร ไผ่ การเกษตรในพ้ืนที่ดอน การเกษตรตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง จิ้งหรีด มะละกอ กบ และการเลี้ยงสัตว์อ่ืนๆ) มีทั้งด าเนินการโดยเกษตรกรเป็น
รายบุคคล และกลุ่มเกษตรกร 2) ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 17 ราย บางส่วนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และ
บางส่วนมีความเชี่ยวชาญในด้านการเกษตรแบบผสมผสาน 3) กลุ่มเกษตรกร จ านวน 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมี
ความเชี่ยวชาญการเกษตรเฉพาะด้าน คือทางด้านการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว การผลิตข้าวอินทรีย์ และการผลิต
สุกร และ 4) กลุ่มเกษตรกรที่ท าการผลิตผักปลอดสารพิษหลากหลายชนิด จ านวน 1 ราย อย่างไรก็ดีปราชญ์
ชาวบ้านและกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้ไม่ได้มีจุดก าเนิดมาจากการจัดตั้งโดยทางการ แต่ก่อเกิดจากการพยายาม
ค้นหาแนวทางที่จะลดความเสี่ยงทางการเกษตรที่ด าเนินการในอดีต ทั้งที่ด าเนินการด้วยตนเอง ร่วมกับการ
สนับสนุนจากผู้รู้หรือกลุ่มเกษตรอ่ืน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภายหลังจากที่ได้พยายามปรับเปลี่ยนจนประสบ
ความส าเร็จจึงเป็นที่รับรู้ในวงกว้าง และหลายรายได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านและศูนย์เรียนรู้ใน
ภายหลัง 
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จากกรณีศึกษาตัวอย่าง 11 รายในการศึกษานี้ สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 

1. เกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
2. กลุ่มเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญทางเกษตรเฉพาะด้าน 
3. กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชหลายอย่าง 

ทุกกรณีให้บริการเป็นแหล่งศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป และเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกัน
ภายใน และมีความร่วมมือสนับสนุนจากองค์กรท้องถิ่นและหรือองค์กรภครัฐในจังหวัดน่าน 

5.2 กรณีศึกษาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง 

เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาทั้ง 11 ราย ดังแสดงในตารางที่ 14 

ตารางที่ 14. กรณีศึกษาการเกษตรหลากหลายที่ยั่งยืน 11 ราย 

เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 
และรายละเอียดการติดต่อ 

ความเชี่ยวชาญและกิจกรรมเกษตร สภาพพื้นที่ 

1. การเกษตรผสมผสาน – ปราชญ์ชาวบ้าน 
จ าลอง ใจเกลี้ยง 
47 ม.7 บ.น้ าป้าก ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา  
จ.น่าน 
โทร: 084-724-8616 

- หมูเหมยซาน 
- ไม้ผลผสมผสาน (ล าไย กล้วย มะนาว) 
- ผัก 
- ไผ่ หวาย ต๋าว 
- น้ าหมักชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ 

- พ้ืนที่ดอน ลาดชัน 

2. การเกษตรผสมผสาน – ปราชญ์ชาวบ้าน 
สถิต ตันชูชีพ 
บ.วังผา ต.แล อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 
โทร: 081-023-9212 

- ข้าวนา 
- หมูขุน แม่พันธุ์ 
- ไก่ไข่ 
- ไก่เนื้อพื้นเมือง (ไก่ประดู่หางด า) 
- จิ้งหรีด 
- ปลา 
- ไม้ผลผสม 
- ผักอินทรีย์ 

- พ้ืนที่นาในที่ราบ 
และหัวไร่ปลายนา 
- มีสระเก็บกักน้ า
เป็นของตัวเอง 
 

3. ศูนย์การเรียนรู้บ้านไร่ปลายดอย 
ประกิต วงศ์พุทธค า 
63 ม.4 บ้านเมืองหลวง ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง 
จ.น่าน 
โทร: 085-718-5591  

- ไม้ผลผสม (ลิ้นจี่ มะนาว มะม่วง 
ล าไย) 
- พืชผักสวนครัว 
- แม่พันธุ์หมู หมูขุน 
- ปลา เป็ด ไก ่
 

- พ้ืนที่ดอน ลาดชัน 
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ตารางที ่14. กรณีศึกษาการเกษตรหลากหลายที่ยั่งยืน 11 ราย (ต่อ) 

เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 
และรายละเอียดการติดต่อ 

ความเชี่ยวชาญและกิจกรรมเกษตร สภาพพื้นที่ 

4.วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) 
กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง 
สุจริต วุฒิสวสัดิ์ 
บ.ถืมตอง ต.ถืมตอง อ.เมือง จ.น่าน 
โทร: 085-240-4579 (พยอม วุฒิสวัสดิ์) 

- เมล็ดพันธุ์ข้าว 
- เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 

- ที่นาชลประทาน 

5. โรงเรียนชาวนาทุ่งฆ้อง 
ผิน ค าแสน, เกียรติ ค าแสน 
42 ม.5 บ.ทุ่งฆ้อง ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 
โทร: 081-035-0847 

- เมล็ดพันธุ์ข้าว 
- ข้าวอินทรีย์ 
- วัว 

- ที่นาชลประทาน 

6. โรเรียนชานาบ้านป่าอ้อย 
อ าไพ วงศ์ขัตติยะ 
83 ม.4 บ.ป่าอ้อย ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข 
จ.น่าน 
โทร: 089-853-8040 

- เมล็ดพันธุ์ข้าว 
- ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

- ที่นาชลประทาน 

7. กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ 
สีนุ่น ค าสีแก้ว 
57/3 ม.2 บ.บุญเรือง ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา 
จ.น่าน 
โทร: 081-602-0902 

- ข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ 
- ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
 

- ที่นาชลประทาน 

8. โรงเรียนชาวนา และกลุ่มผลิตผักปลอด
สารพิษศิลาเพชร 
สนิท ปัญญาวรรณรักษ์ 
167 ม.1 บ.นาค า ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน 
โทร: 086-193-9439 

- ข้าวอินทรีย์ 
- ผักปลอดสารพิษ 
- ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

- ที่นาชลประทาน 

9. กลุ่มเกษตรผสมผสานและผลิตผักปลอด
สารพิษบ้านหนองผุก 
เครือวัลย์ สุโรปัน 
บ.หนองผุก ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
โทร: 084-894-7591 

- ผักปลอดสารพิษ 
- เมล็ดพันธุ์ผัก 
- ปุ๋ยหมัก  

- ที่นาชลประทาน 
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ตารางที่ 14. กรณีศึกษาการเกษตรหลากหลายที่ยั่งยืน 11 ราย (ต่อ)  

เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 
และรายละเอียดการติดต่อ 

ความเชี่ยวชาญและกิจกรรมเกษตร สภาพพื้นที่ 

10. วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง 
(SME) – กลุ่มผลิตผักอินทรีย์บ้านกาด 
รังสรรค์ กันทิยะ 
ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
โทร: 087-460-2371 

- ผักอินทรีย์ - ที่นาชลประทาน 

11. กลุ่มเลี้ยงหมูเมืองจัง 
สามิตร อภัยรุณ 
ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน 
โทร: 089-757-6087 

- หมูขุน แม่พันธุ์หมู 
- ผลิตน้ าเชื้อและผสมเทียมหมู 

- พ้ืนที่ดอนลาดชัน 

5.3 ผลการวิเคราะห์เส้นทางสู่การเกษตรที่หลากหลายยั่งยืน 

5.3.1 กรณีท่ี 1: การเกษตรผสมผสาน – ปราชญ์ชาวบ้าน (นายจ าลอง ใจเกลี้ยง) 

ลุงจ าลอง ใจเกลี้ยง เกษตรกรบ้านน้ าป้าก  ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน แต่เดิมเคยปลูกพืชเศรษฐกิจ 
แล้วเผชิญกับภาวะราคาผลผลิตตกต่ า เลยหันเหชีวิตเดินทางเข้าไปท างานที่กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลาถึง 17 ปี 
ในระหว่างนั้นได้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์รอบด้าน ด้วยเป็นคนช่างสังเกตและชอบเรียนรู้ ท างาน
สารพัดอย่างเพ่ือเก็บออมรายได้  และในที่สุดกลับมาสู่บ้านเกิดเพ่ือหวังว่าจะรื้อฟ้ืนการท าการเกษตรดังที่เคย
ท ามา พลิกฟ้ินที่ดินบนที่ดอนลาดชันจากที่เคยปลูกพืชไร่ ให้เป็นการท าการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืช
หลากชนิด มีล าไยแบบอินทรีย์และไม่อินทรีย์ ส้ม มะนาว พืชผักต่างๆ รวมทั้งหวาย และปาล์มน้ ามัน 
นอกจากนี้ยังเลี้ยงหมู ไก่แบบเลี้ยงปล่อย และปลา โดยได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือด้านพันธุ์พืช ลูกหมู 
และลูกปลา จากโครงการปิดทองหลังพระท่ีได้เข้ามาด าเนินการส่งเสริมด้านการพัฒนาแหล่งน้ า ให้ความรู้ด้าน
การเกษตร ควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรป่าไม้ และท าให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกบรม และศึกษาดูงานด้าน
การเกษตรที่ยั่งยืน ในปัจจุบันลุงจ าลองสามารถที่จะผลิตน้ าหมักชีวภาพ เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
และใช้ก าจัดศัตรูพืช เพ่ือใช้เอง 

ในปัจจุบัน ผลจากการปรับเปลี่ยนมาท าการเกษตรแบบผสมผสาน ท าให้ครอบครัวลุงจ าลองสามารถ
ผลิตอาหารที่ปลอดภัย ทั้งพืชผัก และปลา ส าหรับบริโภคในครัวเรือน มีผักบริโภคทุกวัน เก็บกล้วยได้ทุก
สัปดาห์ ในแต่ละเดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวตะไคร้ ข่า และใบกล้วย  ได้ขายหมู และลูกหมูเกือบทุกๆ สองเดือน 
และในแต่ละปีสามารถมีรายได้เป็นกอบเป็นก าจากผลผลิตล าไย สับปะรด มะนาว และส้ม  เฉพาะล าไยที่ปลูก
ไว้ 800 ต้น สามารถสร้างรายได้ปีละประมาณ 800,000 บาท และการขายลูกหมูอายุ 45 วันจ านวน 26 ตัว 
ท ารายได้ประมาณ 25,200 บาทต่อปี (มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ, 2556) นอกเหนือจาก
รายได้แล้ว การท าการเกษตรแบบผสมผสานนี้ช่วยท าดินมีคุณภาพดีขึ้นทั้งด้านโครงสร้างและธาตุอาหารในดิน 
ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายด้านสารเคมีเกษตร แต่สิ่งที่ส าคัญคือการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และท าให้ครอบครัวมี
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ความสุข การปรับเปลี่ยนวิถีการท าการเกษตรของลุงจ าลอง สามารถสังเคราะห์สรุปเป็นแผนผังเส้นทางเดินสู่
ความส าเร็จดังแสดงในรูปที่ 12 

 

ภาพที่ 12. เส้นทางสู่การเกษตรที่หลากหลายยั่งยืนของกรณีท่ี 1 

5.3.2 กรณีท่ี 2: การเกษตรผสมผสาน – ปราชญ์ชาวบ้าน (นายสถิต ตันชูชีพ) 

แรงผลักดันที่ท าให้ลุงสถิตปรับเปลี่ยนจากวิถีการเกษตรเดิม ที่มีการปลูกข้าวไร่ พืชเศรษฐกิจที่ได้รับการ
แนะน าจากภายนอก เริ่มจากฝ้ายเมื่อครั้งในอดีต หลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นยาสูบ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และส้ม มา
เป็นการท าการเกษตรแบบผสมผสานและมีความยั่งยืนมากขึ้นก็คือ ราคาผลผลิตที่ผันผวน ในขณะที่ราคา
ปัจจัยการผลิต หรือเงินที่ต้องลงทุนขยับสูงขึ้นเรื่อยๆ จากการก าหนดราคาของระบบตลาดที่เกษตรกรไม่
สามารถควบคุมหรือแม้แต่จะทราบล่วงหน้า 

จากความเสี่ยงต้องพ่ึงพาทั้งราคาและปัจจัยการผลิตจากภายนอก และประสบการณ์การผลิตที่ไม่คุ้มทุน
ที่เกิดบ่อยครั้ง ท าให้ลุงสถิตคิดที่ลดความเสี่ยงเหล่านี้ ด้วยความที่เป็นคนใฝ่รู้ มีโอกาสได้รับเข้าการฝึกอบรม
ความรู้ทางเกษตรจากหน่วยงานส่งเสริมการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง และความรู้ที่ได้จากการได้พบปะ
พูดคุยกับปราชญ์ชาวบ้านทางด้านการเกษตร ท าให้ลุงสถิตตัดสินใจค่อยปรับระบบการเพาะปลูกพืชในพ้ืนที่ 
11 ไร่ไปเป็นการเกษตรแบบผสมผสานที่มีความหลากหลายทั้งชนิดพืชและสัตว์ โดยท าแบบค่อยๆ เป็นไป 
แบ่งเป็นพ้ืนที่นา 4 ไร่ ส าหรับปลูกข้าวไว้บริโภคในครัวเรือน ปรับพ้ืนที่ในที่ลุ่ม 3 ไร่ ขุดเป็นบ่อกักเก็บน้ า
ส าหรับใช้ในการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และเลี้ยงปลาจ านวน 9 บ่อ พ้ืนที่ที่เหลือ 4 ไร่ ใช้ส าหรับการเลี้ยงหมู ไก่
ไข่  ไก่พ้ืนเมือง จิ้งหรีด ปลูกผักสวนครัวและปลูกถั่วเหลือง การเพาะปลูกพืชมีการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณเท่าที่
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จ าเป็น แต่ไม่ได้ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงและยาฆ่าหญ้า ท าให้ลดค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ
จากการใช้สารเคมีเหล่านี้ จากระบบการผลิตที่หลากหลายที่มุ่งเน้นการบริโภคในครัวเรือนเป็นอันดับแรก 
สร้างความม่ันคงทางอาหารและผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้กับครอบครัว และขายผลผลิตที่เหลือเพ่ือสร้างรายได้ 
และจากผลผลิตที่หลากหลายช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนราคาผลผลิต และมีรายได้สม่ าเสมอตลอด
ช่วงเวลาในรอบปี 

 

ภาพที่ 13. เส้นทางสู่การเกษตรที่หลากหลายยั่งยืนของกรณีท่ี 2 

5.3.3 กรณีท่ี 3: ศูนย์การเรียนรู้บ้านไร่ปลายดอย (นายประกิต วงศ์พุทธค า) 
ศูนย์การเรียนรู้บ้านไร่ปลายดอย อยู่ในพ้ืนที่ค่อนข้างลาดชัน นายประกิตเจ้าของศูนย์ฯ เป็นเกษตรกร

ระดับผู้น าของชุมชนที่มีแนวคิดก้าวหน้า ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ในอดีตนั้นที่ดินผืนนี้ได้รับมรดก
มาจากพ่อ รวมถึงที่นาในพ้ืนที่ลุ่มอีก 3 ไร่ ซึ่งเดิมเคยเป็นพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด ส้ม 
และลิ้นจี่ ดังเช่นพ้ืนที่อ่ืนในจังหวัดน่านที่มีสภาพพ้ืนที่ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งการปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านนี้ต้อง
ใช้สารเคมีเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะส้มนั้นยังต้องใช้แรงงานรับจ้างจ านวนมากอีกด้วย นอกจากนี้ยังต้อง
เผชิญกับปัญหาด้านราคาที่ผันผวนตลอดเวลา หลังจากที่ได้ไปเผชิญโลกกว้างหางานท าในกรุงเทพฯ และได้
กลับมาถ่ินฐานบ้านเกิด ได้มองเห็นเพื่อนบ้านเกษตรกรที่อยู่ในวังวนของระบบการปลูกพืชเชิงพาณิชย์ ที่พ่ึงพิง
ปัจจัยการผลิต สารเคมี และแหล่งเงินทุนจากภายนอก ตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงด้านราคาปัจจัยการผลิตและ
ราคาผลผลิต ความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมี จากการที่ต้องซื้ออาหารบริโภคจากแหล่งภายนอกมาก
ขึ้น จึงได้คิดทบทวนโดยใช้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปท างานที่กรุงเทพฯ จากการเป็นอาสาสมัครของ
ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร (สปก.)ประจ าหมู่บ้านซึ่งท าให้ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานตัวอย่างการท า
การเกษตรที่ดีและยั่งยืนหลายๆ แห่งในพ้ืนที่ภายใต้ความรับผิดชองของมูลนิธิโครงการหลวง และในที่สุด
ตัดสินใจใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีปรับเปลี่ยนมาท าการเกษตรแบบผสมผสาน มีการปลูกไม้ผลหลากชนิด 
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ทั้งลิ้นจี่ ล าไย มะม่วง กระท้อน และส้ม ปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน ร่วมกับการเลี้ยงหมูใน
โรงเรือน และเลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนเมืองแบบปล่อย  โดยได้พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าไว้ในตอนล่างที่เป็นที่ลุ่มติดล าห้วย
ร่วมกับการเลี้ยงปลา และสูบน้ าไปกักเก็บไว้ในแท้งค์เก็บน้ าในตอนบนของพ้ืนที่เพ่ือจ่ายน้ าไปยังจุดต่างๆ 

ในช่วงเริ่มต้นนั้นจากการที่นายประกิตได้ท างานในหน้าที่อาสาสมัคร สปก. ในหมู่บ้านและเป็นผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ท าให้รู้จักศูนย์ “โจ้โก้” ซึ่งมาตั้งอยู่ในต าบลใกล้เคียง ซึ่งในขณะนั้นมีความร่วมมือกับทาง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการเลี้ยงหมู ท าให้ได้รับการฝึกอบรมการเลี้ ยงหมู การรีดน้ าเชื้อและ
การผสมเทียมเป็นรุ่นแรก หลังจากนั้นก็ได้เริ่มเลี้ยงหมู ซึ่งปัจจุบันเลี้ยงหมูอยู่เกือบ 70 ตัว นอกจากนี้ยังได้เป็น
วิทยากรของศูนย์โจ้โก้เพ่ือถ่ายทอดความรู้ในด้านนี้แก่เกษตรกรคนอ่ืนๆ ต่อไป (หนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับการ
ฝึกอบรมจากนายประกิต คอืนายสามิตร ในกรณีศึกษาท่ี 11) 

ในปัจจุบันผลผลิตที่ผลิตได้มีหลากหลายสามารถใช้บริโภคภายในครัวเรือนได้ตลอดปี มั่นใจในคุณภาพ
ความปลอดภัยของอาหารที่บริโภค ลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารได้อย่างมาก รวมถึงสามารถขายผลผลิตเพ่ือสร้าง
รายได้ในทุกฤดูตลอดทั้งปี นายประกิตได้ให้ความเห็นว่าปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน าไปสู่วิถี
การเกษตรที่หลากหลายยั่งยืนดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ คือ การเปลี่ยนวิธีคิดจากเดิมที่ “ปลูกเพ่ือขายเอา
เงิน” มาเป็น “ปลูกเพ่ือกิน” โดยต้องด าเนินร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินเพ่ือรักษาความชื้นในดิน การน าความรู้
มาปรับใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ พยายามใช้วัตถุดิบและปัจจัยการผลิตจากภายในฟาร์มของ
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สอดคล้องกับพระราชด าริด้าน “เกษตรพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงประทานให้แก่ประชาชนชาวไทย ซึ่งได้พิสูจน์ด้วยตนเองแล้วว่าเป็นวิถีที่น าไปสู่การเกษตรที่
ยั่งยืนและความสุขของครอบครัว 

 

ภาพที่ 14. เส้นทางสู่การเกษตรที่หลากหลายยั่งยืนของกรณีท่ี 3 
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5.3.4 กรณีท่ี 4: วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง  
(นายสุจริต วุฒิสวัสดิ์) 

บ้านถืมตองตั้งอยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่ม มีระบบชลประทานสนับสนุนการเพาะปลูก  ระบบเกษตรในอดีตที่
ผ่านมานั้น เกษตรกรในชุมชนบ้านถืมตองมีการปลูกข้าวนาด า ตามด้วยการปลูกถั่วเหลืองภายหลังการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตข้าวเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นมีการปลูกข้าวโพดและมันส าปะหลังเป็นบางส่วน ถั่วเหลืองถือเป็น
พืชที่สร้างรายได้หลักให้กับเกษตรกร ในปี 2547 เกษตรกรประสบกับสภาวะขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมทั้ง
ปัญหาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ หนึ่งในผู้น าของชุมชนซึ่งรู้จักกับ “โจ้โก้” ได้แนะน าให้เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวด้วยตนเอง จึงได้ไปรับการฝึกอบรมความรู้และน ามาถ่ายทอดต่อให้เกษตรกรคนอ่ืนๆ ในชุมชน ในช่วง
เริ่มต้นเกษตรกรแต่ละคนต่างท าการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่มีการรวมกลุ่มกัน แต่เนื่องจากในภายหลังมีปัญหา
เรื่องการจัดหาเครื่องนวดข้าวท าให้เกิดการรวมกลุ่มกันเพ่ือจัดซื้อเครื่องนวดข้าวร่วมกันใช้ภายในกลุ่ม ในปี 
พ.ศ. 2548 ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีจ านวนสมาชิก 35 คน ท าให้สามารถขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานด้านการเกษตรของรัฐ ในด้านเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย การฝึกอบรมความรู้ และการขอใบรับรอง
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ของกลุ่ม ซึ่งส่งผลให้กลุ่มมีการบริหารจัดการที่ดีและเข้มแข็งมากขึ้น หลังจากนั้นไม่นานทาง
กลุ่มฯ ได้เริ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมา “โจ้โก้” มีบทบาทส าคัญในการให้ความรู้ เชื่อมโยง
กลุ่มเข้ากับเครือข่ายความรู้ และแหล่งสนับสนุนทางเกษตรอ่ืนๆ เช่น  ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ข้าวใหม่ๆ จาก
ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ทาง  “โจ้โก”้ ยังเป็นประสานเชื่อมโยงเปิดช่องทางด้านการตลาดให้
กว้างขวางขึ้น 

ในปัจจุบันทางกลุ่มฯ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้างได้เพียงพอส าหรับสมาชิกทุกคน และมีเหลือขายให้กับ
เกษตรกรทั่วไปทั้งภายในและนอกชุมชน ในส่วนของการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในปัจจุบันมีสมาชิกในชุมชน
จ านวน 500 ราย และจากภายนอกอีกจ านวน 1,000 ราย ในแต่ละปีทางกลุ่มสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
ได้ปีละประมาณ 60-70 ตัน ส่งให้กับบริษัทเอกชนในเชียงใหม่ 

ส าหรับการบริหารจัดการกลุ่มนั้น ได้มีการตั้งกฎระเบียบดังนี้ 

 ให้สมาชิกทุกคนถือหุ้นอย่างน้อยรายละ 10 หุ้นๆ 100 บาท แต่ทั้งนี้ไม่ให้เกิน 200 หุ้น 
 สมาชิกทุกคนต้องร่วมการตรวจสอบแปลงปลูกทุกครั้งที่มีการก าหนดนัดหมาย 
 มีการแลกเปลี่ยนแรงงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 สมาชิกต้องเข้าร่วมการประชุมประจ าเดือน 
 สมาชิกจะได้รับสิทธิในการใช้เครื่องสีเมล็ดก่อนผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 
 กลุ่มจะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่สมาชิกในกรณีเจ็บป่วย หรือการท าบุญตามประเพณี

ต่างๆ 
 กลุ่มจะให้การสนับสนุนกิจกรรมส่วนรวมของชุมชน 

ส่วนหนึ่งที่ช่วยให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถืมตองฯ ประสบความส าเร็จและด าเนินงานได้อย่างเข้มแข็งและ
ก้าวหน้า คือในภาพรวมแล้วชุมชนถืมตองถือได้ว่าเป็นชุมชนพัฒนาที่มีความเข้มแข็งในอันดับต้นของจังวัดน่าน 
หนึ่งในแกนน าชุมชนเป็นผู้จัดการกลุ่ม “ฮักเมืองน่าน” มีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับ “โจ้โก้” และเครือข่ายด้าน
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การเกษตรและด้านการพัฒนาอ่ืนๆ  ถือได้ว่าเป็นทุนทางสังคมที่ส าคัญ ผลักดันและสนับสนุนกลุ่มอ่ืนๆ ใน
ชุมชนให้มีความเข็มแข็งไปด้วย (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2555; บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน), 2553) 

 

ภาพที่ 15. เส้นทางสู่การเกษตรที่หลากหลายยั่งยืนของกรณีท่ี 4 

5.3.5 กรณีท่ี 5: โรงเรียนชาวนาทุ่งฆ้อง (นางผิน ค าแสน, นายเกียรติ ค าแสน) 

โรงเรียนชาวนาทุ่งฆ้องแห่งนี้มีจุดก าเนิดมาจากนางผิน ค าแสนผู้ทีความสนใจ และความตั้งใจในการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากเฝ้าสังเกตการณ์คัดเลือกพันธุ์ข้าวของคุณพ่อเมื่อครั้งวัย เยาว์ เกิด
การซึมซาบและเรียนรู้วิธีการต่างๆ น ามาสู่การปฏิบัติ และการทดลองวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวรูปแบบต่างๆ 
โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองอย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่าครึ่งอายุของตนมาจนถึงทุกวันนี้  อีกเหตุผลหนึ่ง
ผลักดันให้นางผินพยายามอนุรักษ์แลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองคือการสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงพันธุ์ข้าวที่
เกษตรกรในพ้ืนที่ปลูก จากพันธุ์ดั้งเดิมไปเป็นพันธุ์ข้าวแนะน าของทางการ ที่ในความเห็นของเธอคิดว่าเป็น
พันธุ์ข้าวที่ค่อนข้างเปราะบางต่อสภาพแวดล้อม ต้องพ่ึงพิงปุ๋ยและสารเคมีทางเกษตรมาก อาจกล่าวได้ว่าหาก
ปลูกข้าวพันธุ์เหล่านี้ภายใต้การดูแล เช่นเดียวกันกับการปลูกข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองที่พ่ึงพาปัจจัยการผลิตจาก
ภายนอกเพียงเล็กน้อยแล้ว จะให้ผลผลิตที่ต่ ากว่าแน่นอน จากเหตุผลเหล่านี้ท าให้นางผินตั้งปณิธานว่าจะ
พยายามรักษาพันธุ์ข้าวพื้นเมือง เพ่ือเป็นมรดกสืบทอดให้แก่ลูกหลานต่อไป 
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ในช่วงเริ่มต้นนางผินได้ปรึกษากับเพื่อนเกษตรกรที่มีความสนใจและตั้งใจในแนวทางเดียวกันจ านวน 18 
คน เพ่ือน าแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ หนึ่งในนั้นรู้จักกับ “โจ้โก้” ได้แนะน าให้ไปขอรับการฝึกอบรมความรู้ด้าน
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจาก “โจ้โก้” หลังจากการฝึกอบรมทางกลุ่มก็ได้น ามาเริ่มต้นด าเนินการด้วยตนเอง 
ต่อมาทางกลุ่มได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ เพ่ือให้สามารถรับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ นางผินผู้
มีความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ ได้น าความรู้ที่ได้จาการอบรมมาปฏิบัติจนมีความเชี่ยวชาญในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ
คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การตกกล้า การเลือกต้นกล้า การปักด าแบบใช้กล้าต้นเดียว จนถึงการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้
จากการได้รู้จักเครือข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอื่นๆ ผ่านทาง “โจ้โก้” ท าให้มีการแลกเปลี่ยนสะสมพันธุ์ข้าวใหม่ๆ 
รวม 40 สายพันธุ์ ในขณะเดียวกันทางกลุ่มฯ ได้ร่วมมือกับโรงเรียนในท้องถิ่นจัดท าหลักสูตรการเพาะปลูกข้าว
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมเพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนรุ่นใหม่ตามที่ได้ตั้งใจไว้ แม้ว่าจะได้รับการ
สนับสนุนเพียงเล็กน้อยจากภายนอกก็ตาม 

ในปัจจุบันจากองค์ความรู้การเพาะปลูกข้าวที่ได้สร้างและสะสมไว้ สามารถช่วยลดปริมาณเมล็ด พันธุ์ที่
ใช้ลงได้ถึง 50% รวมทั้งประหยัดเวลาและแรงงานที่ใช้ ต้นข้าวที่ปลูกมีความแข็งแรง ให้ผลผลิตที่ดี และอาจ
กล่าวได้ว่าดีกว่าผลผลิตของพันธุข้าวสมัยใหม่ภายใต้รูปแบบการจัดการที่เหมือนกัน นอกจากนี้ยังช่วยลด
ต้นทุนการผลิต และลดความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีทางเกษตรอีกด้วย 

5.3.6 กรณีท่ี 6: โรงเรียนชาวนาป่าอ้อย 

จุดเริ่มต้นของกรณีที่ 6 นี้เกิดจากกรณีน้ าท่วมเมื่อปี 2547 ที่ท าให้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ชาวนาบ้านป่าอ้อย
เคยไปหาซื้อมาปลูกเป็นประจ านั้นขาดแคลน และที่หามาได้บางส่วนนั้นก็ด้อยคุณภาพมีการปนเปื้อนกับพันธุ์
อ่ืน เกษตรกรบางส่วนจึงได้น าปัญหาไปปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ ซึ่งได้ค าแนะน าให้
ไปติดต่อขอรับการการฝึกอบรมด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกับทาง “โจ้โก้” ซึ่งได้มีการด าเนินการเผยแพร่
ความรู้ทางด้านนี้เป็นประจ าอยู่แล้ว  ภายหลังได้รับการฝึกอบรมเกษตรรกลุ่มนี้ก็ยังไม่มีความมั่นใจที่จะท าการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ แต่ด้วยการยืนยันและรับรองอย่างหนักแน่นจากเจ้าหน้าส่งเสริมของ สปก. ที่ท างานอยู่ในพ้ืน
ที่ว่าเป็นแนวทางท่ีดี พร้อมกับให้การรับรองว่าหากไม่ได้ผลที่คาดหวังไว้จะท าการชดเชยให้ เกษตรกรกลุ่มนี้จึง
ลงได้เริ่มท าการทดลองผลิตเมล็ดพันธุ์ตามวิธีการที่ได้เรียนรู้มา เมื่อทดลองท าจนปรากฏผลส าเร็จท าให้มีความ
มั่นใจและได้ถ่ายทอดความรู้นี้ต่อไปยังเกษตรกรคนอ่ืนในชุมชนและจากุมชนใกล้เคียง จนชื่อเสียงของกลุ่มเป็น
ที่รู้จักเป็นอย่างดีในจังหวัดน่านในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว มีความเชื่อมโยงเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และพันธุ์
ข้าวใหม่ๆ กับกลุ่มอ่ืนๆ นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการด้านพันธุ์ข้าวจาก
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัย ส่งเสริมให้กลุ่มมีความเข้มแข็งมากขึ้นและเป็นแรงผลักดันให้ท าการ
ทดลองผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ๆ รวมทั้งการผลิตแบบอินทรีย์ จากการด าเนินงานของกลุ่มที่มีการขยาย
จ านวนสมาชิกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน รื้อฟ้ืนและเชื่อมโยงกิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเข้า
กับวัฒนธรรมดั้งเดิม ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคี และชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น ในปัจจุบัน
กลุ่มมีสมาชิกจ านวน 23 คน สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพียงพอส าหรับชุมชน และขายให้กับเกษตรกรที่สนใจ
ทั่วไป ซึ่งยังมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีอีกเป็นจ านวนมาก จึงไม่มีปัญหาด้านการตลาดทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต จากการด าเนินงานของกลุ่มท าให้ชุมชนมีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีที่พอเพียงส าหรับเพาะปลูก
เพ่ือการบริโภค ลดรายจ่ายด้านปัจจัยการผลิต สร้างรายได้เพ่ิมให้กับครัวเรือน และที่ส าคัญเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
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ภาพที่ 16. เส้นทางสู่การเกษตรที่หลากหลายยั่งยืนของกรณีท่ี 6 

5.3.7 กรณีท่ี 7: กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ (นายสีนุ่น ค าสีแก้ว) 

การเริ่มต้นปรับเปลี่ยนสู่วิถีการกเกษตรที่ยั่งยืนของกรณีที่ 7 นี้คล้ายคลึงกับหลายกรณีที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น นายสีนุ่น ซึ่งเป็นเกษตรกรหลักของการก่อตั้งกลุ่มนี้ แต่เดิมนั้นเคยท าการการเกษตรที่ต้องพ่ึงพิงปัจจัย
เคมีทางเกษตรเป็นอย่างมาก จากการที่เป็นหมอดินอาสาของหมู่บ้าน น าความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการ
ดินและปุ๋ยจากหน่วยงานพัฒนาที่ดินมาเผยแพร่ให้กับเกษตรกรในชุมชน ท าให้นายสีนุ่นสังเกตเห็นผลกระทบ
และความเปลี่ยนแปลงของดินที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางเกษตรอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ที่ท า
ให้ “ดินก าลังป่วย หรือก าลังจะตาย” มีลักษณะเนื้อดินแน่นแข็ง ไถพรวนล าบาก ผลผลิตข้าวลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีทางเกษตรลงในแหล่งน้ าธรรมชาติของหมู่บ้าน ส่งผลให้ปลาและสัตว์น้ า
ธรรมชาติอ่ืนๆ ต้องตาย ด้วยเหตุนี้เอง เป็นจุดหักเหความคิดของนายสีนุ่น ให้คิดหาวิถีการท าการเกษตรที่
ดีกว่าที่เป็นอยู่ จากทุนความรู้เดิมในการเป็นหมอดินอาสา การท าปุ๋ยหมัก และการได้ไปอบรมความรู้ด้านการ
ท าเกษตรอินทรีย์ นายสีนุนจึงตัดสินใจทดลองท าการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ โดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแต่ใช้ปุ๋ยหมักที่ผลิต
ขึ้นเอง จากการเฝ้าสังเกตการณ์เจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวที่ทดลองปลูก เขาพบว่าผลผลิตข้าวที่ได้นั้น
เพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ จากปีแรกที่ได้ผลผลิต 60 ถังต่อไร่ (ข้าว 1 ถัง น้ าหนักประมาณ 10-12 กิโลกรัม) เพ่ิม
เป็น 75 ถังต่อไร่ และ 120 ถังต่อไร่ในปีต่อๆ มา นอกจากนี้ยังสังเกตเห็นว่าปลาในแหล่งน้ าธรรมชาติที่อยู่ใกล้
กับที่นานั้นมีสุขภาพดีขึ้น มีปริมาณมากขึ้น จากนั้นด้วยค าแนะน าจากทาง อบต. มานายสีนุ่นได้รวมกลุ่มกับ
เพ่ือนบ้านที่สนใจอีก 18 คน จัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรอย่างเป็นทางการ เพ่ือที่จะสามารถได้รับความช่วยเหลือ
สนับสนุนในด้านต่างๆ จากทางหน่วยงานของรัฐได้ เช่น งบประมาณจัดหามูลสัตว์ และถังเพ่ือท าปุ๋ยหมัก 
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นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้ตั้งกฎระเบียบเพ่ือให้สมาชิกทุกคนถือปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและหน้าที่
รับผิดชอบของสมาชิก และให้การด าเนินของกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในปี พ.ศ. 2553 ทางกลุ่มได้จดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตามค าแนะน าของ อบต. และในปี
นั้นเองเกิดการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเดิมเคยได้ติดต่อขอซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากทาง “โจ้โก้” มาปลูกเป็น
ประจ าทุกปี มูลค่าประมาณปีละ 30,000 บาท ทางกลุ่มจึงคิดหาวิธีที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว จึง
ตัดสินใจไปติดต่อ “โจ้โก”้ เพ่ือขอรับการฝึกอบรมความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จากนั้นน าความรู้ที่ได้รับน ามา
ทดลองปลูกในหมู่บ้าน จนมีความเชี่ยวชาญและมีความมั่นใจ จึงได้เผยแพร่ความรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม ให้กับ
เกษตรกรเพ่ือนบ้าน และเกษตรกรจากหมู่บ้านอ่ืนๆ (เช่นที่หมู่บ้านถืมตอง) ในปัจจุบันทางกลุ่มสามารถผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพียงพอส าหรับความต้องการของเกษตรกรในหมู่บ้าน และเกษตรในละแวกหมู่บ้าน
ใกล้เคียง ปุ๋ยหมักที่ผลิตได้ยังน าไปใช้ส าหรับการปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ลดการซื้อจาก
ตลาดภายนอก และมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย  จากการด าเนินงานของกลุ่มในการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวแบบอินทรีย์ร่วมกับการท าปุ๋ยหมักไว้ใช้เองส่งผลให้เกิดผลดีต่อครอบครัวและชุมชนดังนี้ 

 ลดการใช้สารเคมี ท าให้ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมี และลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการ
ผลิตทางเกษตร 

 ดินและน้ ามีคุณภาพดีข้ึน 
 มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน หนี้สินลดลง 
 มีความสุขในครอบครัวอันเป็นผลจากการปฏิบัติด้วยตนเอง และจากการเห็นเพ่ือนบ้านมี

ความสุขจากการปรับเปลี่ยนมาท าการเกษตรแบบยั่งยืนนี้ 

 

ภาพที่ 17. เส้นทางสู่การเกษตรที่หลากหลายยั่งยืนของกรณีท่ี 7 



59 

 

5.3.8 กรณีท่ี 8: โรงเรียนชาวนา และกลุ่มผลิตผักปลอดสารพิษศิลาเพชร (นายสนิท ปัญญาวรรณรักษ์) 

ในอดีตที่ผ่านมาเกษตรกรนในชุมชนศิลาเพชร ท าการปลูกข้าวนาเป็นหลัก ตามด้วยการปลูกพืชผักหลัง
จาการเก็บเก่ียวผลผลิตข้าวส าหรับบริโภคในครัวเรือน ในช่วงปี พ.ศ. 2530 ถึง 2535 เกษตรกรในละแวกนี้ได้
ปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรยังชีพแบบดั้งเดิม ไปเป็นการปลูกพืชเชิงพาณิชย์ ที่พ่อค้าคนกลางน ามาส่งเสริม เช่น 
พริก ซึ่งสร้างรายได้ที่ดีให้แก่เกษตรกร แต่ในขณะเดียวกันต้องใช้สารเคมีทางเกษตรในปริมาณมาก ส่งผลให้
ความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพโดยรวมของดินลดลง (“ดินป่วย”)  เกิดการสะสมของโรคพืช ส่งผลให้ผลผลิต
เสียหายและมีปริมาณลดลง เกษตรกรได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น และไปปรึกษากับทาง อบต. ซึ่งได้ค าแนะน า
ให้ปลูกพืชอ่ืนที่หลกาหลายทดแทนการปลูกพริก (ถ่ัวลิสง ถั่วเหลือง แตงกวา ผักกาดขาว ถั่วแขก และบรอคโค
ลี่) เพื่อตัดวงจรโรคพืช และปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ซึ่งสามารถบรรเทาปัญหาลงได้ส่วนหนึ่ง ยังคงมี
ปัญหาเรื่องการตลาดเนื่องจากต่างคนต่างท า ต่างคนต่างปลูก ผลผลิตผักบางชนิดมีมากกว่าความต้องการของ
ตลาด ดังนั้นจึงก าหนดให้เกษตรกรที่ปลูกผักแต่ละคนเสนอแผนการปลูกผัก บันทึกไว้ที่ อบต. เพ่ือให้เกษตรกร
คนอ่ืนได้รับทราบและปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูกให้เหมาะสม 

ต่อมาภายหลังมีกระแสความนิยมบริโภคผลผลิตที่ปลอดภัยมากขึ้น มีความต้องการของตลาดมากขึ้น 
เกษตรกรชุมชนศิลาเพชรจึงจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรผลิตผักปลอดสารพิษขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากทาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพสต.) ในการสุ่มตรวจหาสารพิษตกค้างในเลือด และในผลผลิตผัก 
การสนับสนุนด้านความรู้ในการใช้สารเคมีที่ถูต้องปลอดภัยจากทางหน่วยงานเกษตรในพ้ืนที่ ซึ่งทั้งสอง
หน่วยงานได้ร่วมมือกันในการตรวจสอบและออกใบรับรองมาตรฐานผักปลอดสารพิษให้กับกลุ่มเกษตรกร การ
ร่วมมือด าเนินงานในลักษณะนี้ช่วยสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยด้านการผลิตและการบริโภคพืชผัก
อาหาร ให้กับเกษตรกรและผู้บริโภค หลังจากนั้นทางกลุ่มได้ปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวเพ่ือลดปริมาณการใช้
สารเคมีก าจัดวัชพืชและโรคพืช เพ่ือให้ได้ผลผลิตข้าวที่เป็นอาหารหลักของคนในชุมชนนั้นมีความปลอดภัย 
และเป็นการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นายสนิท ซึงเป็นแกนน าของกลุ่มได้ใช้ที่ดินของตนเองจัดตั้ง
เป็น “โรงเรียนชาวนา” อุทิศให้กับการส่งเสริมความรู้การผลิตข้าวที่ปลอดภัยให้กับเกษตรกร เยาวชนคนรุ่น
ใหม่ และบุคคลทั่วไป 
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ภาพที่ 18. เส้นทางสู่การเกษตรที่หลากหลายยั่งยืนของกรณีท่ี 8 

5.3.9 กรณีท่ี 9: กลุ่มเกษตรผสมผสานและผลิตผักปลอดสารพิษบ้านหนองผุก (นางเครือวัลย์ สุโรปัน) 

จากอดีตจนถึงปัจจุบันเกษตรกรชุมชนบ้านหนองผุก มีวิถีการด ารงชีพที่พ่ึงพิงการท าการเกษตรมาโดย
ตลอด จากเดิมท่ีเป็นการผลิตแบบยังชีพ ปลูกข้าวนาและพืชผักสวนครัวหลังท านาเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเป็น
หลัก ร่วมกับการปลูกยาสูบเพ่ือขายสร้างรายได้ ไปเป็นการปลูกพืชหลายชนิดผูกพันกับระบบการค้าการตลาด
มากขึ้นจากการเข้ามาส่งเสริมชักชวนจากพ่อค้าคนกลางภายนอก  มาสู่ระบบเกษตรในปัจจุบันที่มีความ
หลากหลายและยั่งยืนของกลุ่มเกษตรผสมผสานและผลิตผักปลอดสารพิษบ้านหนองผุก เส้นทางการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากภาวะกดดัน และความเสี่ยงจากการผลิตพืชที่มุ่งเน้นเพ่ือ
การค้า การเรียนรู้ระหว่างเพื่อนบ้านและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลากหลายบุคคล ซึ่งในระหว่างเส้นทางของ
การปรับเปลี่ยนยังเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีบทบาทจากหลายภาคส่วน เส้นทางทางปรับเปลี่ยนสู่วิถีการเกษตรที่
หลากหลายยั่งยืนน าเสนอไว้ในตารางที่ 15 
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ตารางที่ 15. กรณีศึกษาการเกษตรหลากหลายที่ยั่งยืน 11 ราย 

การเปลี่ยนแปลง 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง/การ

ด าเนินการ 
สภาพเงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อม 

ปลูกข้าวโพดพันธุ์ลูกผสม 
- ใช้สารเคมีทางเกษตร 
- พ่ึงพิงราคาตลาด 

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจ 

ผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก (เกษตรกร 10 
ราย) 
(ฟักทอง บวบ) 
 

บริษัทเอกชนสนับสนุนเมล็ด
พันธุ์และความรู้ในการผลิต 
และรับซื้อ 

- เกษตรกรต้องมีความช านาญ 
- มีที่ดิน-แหล่งน้ าเหมาะสม 
- มีรายได้ดี 

เกษตรกรส่วนใหญ่หันมาผลิต
เมล็ดพันธุ์ผัก 

บริษัทเอกชน - สังเกตเกษตรกรที่ท าอยู่ก่อน 
- มีรายได้ดี 
- มีรายจ่ายที่เป็นตัวเงินทากข้ึน เช่น 
เพ่ือการศึกษา  

ตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้
สารเคมีทางเกษตร 

- สังเกต เรียนรู้ด้วยตนเอง 
- ผู้น ากลุ่มสตรี 

- ผู้น ากลุ่มสตรีได้ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จากการประชุมบ่อยครั้ง 
- สังเกตเห็นการเสื่อมสภาพและ
คุณภาพดินของตนเอง 

ต้ังกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
(สมาชิก 34 ราย) 

- เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของ 
อบต. 
- เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน 
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร
ประจ าต าบล (นาย ก.) 

- มีเศษเหลือจากผลิตผลเกษตร
จ านวนมาก 
- มีความตระหนักถึงผลเสียจากการ
ใช้สารเคมีเกษตรข้างต้น 

ตั้งกลุ่มท าปุ๋ย EM (Effective 
micro-organisms) 

- เกษตรกรริเริ่มท ากันเอง - ต้องการแรงงานจ านวนมาก 

ตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพของ
หมู่บ้าน 

- มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วม
จ านวนมาก 

- ส่งมอบให้กับกลุ่มท่ีด าเนินการก่อน
หน้านี้ 
- เกษตรกรรายอ่ืนสังเกตการณ์
ด าเนินงาน และเห็นประโยชน์ที่จะ
ได้รับ 

ตั้งกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว - “นาย ก.” เป็นผู้แนะน า 
ชักชวน 
- กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอื่น, 
กลุ่มฮักเมืองน่านและเครือข่าย 
(นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้าน
ข้าว เป็นต้น) 

- เกิดน้ าท่วม ผลผลิตข้าวเสียหาย 
เมล็ดพันธุ์ข้าวขาดแคลน 
- รู้จัก-มีความสัมพันธ์กับเครือข่าย
ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอื่น 
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ตารางที ่15. กรณีศึกษาการเกษตรหลากหลายที่ยั่งยืน 11 ราย (ต่อ) 

การเปลี่ยนแปลง 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง/การ

ด าเนินการ 
สภาพเงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อม 

ปรับเปลี่ยนแนวคิด มีจุดมุ่งหวัง
ของการท าการเกษตรn 

- ประสบการณ์ การเรียนรู้
ข้างต้น 

- รู้จัก-มีความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน
ความคิด ประสบการณ์กับเครือข่าย
อ่ืน 

ตั้งกลุ่มผลิตผักปลอดสารพิษ  
และพ่ึงพาตนเองมากขึ้น) 

- ประสบการณ์ การเรียนรู้
ข้างต้น 
- ตั้งค าถามตนเองว่าถ้าไม่มี
บริษัทเอกชนแล้วจะท าอย่างไร 

- ประมวล ทบทวนบทเรียนข้างต้น 
- เยี่ยมชม ดูงานของกลุ่มเกษตรกร
อ่ืนที่ประสบความส าเร็จ 
- ได้รับการสนับสนุนจาก
โรงพยาบาลอ าเภอในการจัดตั้งตลาด
ผักปลอดสารพิษ 
 

5.3.10 กรณีท่ี 10: วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) – กลุ่มผลิตผักอินทรีย์บ้านกาด (นาย
รังสรรค์ กันทิยะ) 

การท าการเกษตรใน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา นับได้ว่าเป็นพ้ืนที่ที่ท าการผลิตพืชผัก
อย่างเข้มข้น มีการใช้สารเคมีทางเกษตรเป็นจ านวนมาก นับตั้งแต่มีการปลูกหอมหัวใหญ่จนกลายเป็นแหล่ง
ผลิตที่ส าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด ตามมาด้วยการเข้ามาตั้งโรงงานแปรรูปผลผลิตทางเกษตรพร้อมระบบเกษตร
แบบพันธะสัญญา โดยเฉพาะการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนในปี 2543 รูปแบบการผลิตทางเกษตรแบบนี้ส่งผล
กระทบในเชิงลบระบบต่อห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติและความม่ันคงทางอาหาร ดังจะเห็นได้จากการสุ่มตรวจ
พบสารเคมีทางเกษตรที่ตกค้างในเลือดของเกษตรและผู้บริโภคสูงถึงร้อยละ 94 นอกจากนี้ยังมีส่วนผลักดันให้
เกษตรกรต้องพ่ึงพิงแหล่งเงินกู้เพ่ือน ามาลงทุน และหลายรายมีภาวะหนี้สินครัวเรือนจ านวนมาก สาเหตุมาจาก
การลดลงของผลผลิตที่ได้ การพ่ึงพิงปัจจัยการผลิตจากภายนอกจ านวนมาก มีต้นทุนการผลิตสูง และใน
ขณะเดียวกันต้องเผชิญกับสภาวะราคาผลผลิตที่ผันผวนอยู่ตลอดเวลา ในขณะนั้นนายรังสรรค์ หัวหน้ากลุ่มใน
ปัจจุบัน เป็นนักการเมืองท้องถิ่น ได้มีโอกาสสัมผัสวิถีการผลิตทางเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่ และรับทราบ
และตระหนักถึงปัญหาและความเสี่ยงที่เกษตรกรกรต้องเผชิญ จึงได้ไปปรึกษากับทางเกษตรอ าเภอเพ่ือหาทาง
แก้ไขปัญหา หลังจากนั้นได้ไปฝึกอบรมดูงานด้านการผลิตผักที่ปลอดภัยจากกลุ่มเกษตร อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
ซึ่งมีชื่อเสียงอย่างมากในขณะนั้น ท าให้ได้รับความรู้และเรียนรู้การผลิตผักปลอดสารพิษ และน าความรู้ที่ได้มา
ด าเนินการในพ้ืนที่ร่วมกับเพ่ือนเกษตรกรอีกคนที่มีความสนใจร่วมกัน จนในที่สุดได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
ผักปลอดสารพิษ “บ้านกาด” ขึ้นและได้ด าเนินการมาจนถึงปัจจุบัน 

ในช่วงแรกๆ ของการจัดตั้งกลุ่มฯ ทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)  ได้ตั้งแคมเปญ “เชียงใหม่
อาหารปลอดภัย” เพ่ือส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย โดยเฉพาะผลผลิตทางเกษตร ซึ่งได้
แนะน าให้ทางกลุ่มไปศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยระบบ
ทรัพยากรเกษตร หรือ ศวทก.) เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ในด้านการผลิตผักปลอดสารพิษ ท าให้ในเวลาต่อมาทาง
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กลุ่มฯ ได้ร่วมด าเนินงานวิจัยและพัฒนากับทาง ศวทก. ในการจัดท าแปลงสาธิตเพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้สมาชิก
กลุ่มฯ และเกษตรกรอื่นในชุมชน และจากชุมชนอ่ืนในละแวกใกล้เคียง  

อย่างไรก็ดีแม้ทางกลุ่มฯ จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตผักปลอดสารพิษ แต่ต้องเผชิญกับ
ปัญหาด้านการตลาด เนื่องมาจากผู้บริโภคในขณะนั้นยังมีค่านิยมในการซื้อผักที่มีรูปลักษณะสวยงามและมี
ราคาถูก ทางกลุ่มฯ ร่วมกับ ศวทก. จึงได้ประสานขอความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลอ าเภอสันป่าตองที่อยู่
ใกล้เคียง เพ่ือสนับสนุนสถานที่ในการจัดขายผลผลิต ควบคู่กันกับการสุ่มตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดเพ่ือ
ส่งเสริมการตลาดของผลผลิตผักปลอดสารพิษและสร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและญาติของผู้ป่วยที่มีแนวโน้มให้ความสนใจในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว จากความร่วมมือ
ระหว่างกลุ่มฯ ศวทก. และโรงพยาบาล ท าให้กลุ่มเป็นที่รู้จักกว้างมากขึ้น และได้รับทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
จากทาง สสจ. ต่อทางกลุ่มได้จัดตั้งตลาดขึ้นมาใหม่แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร จนกระทั่ง สสจ. ได้
จัดตั้งตลาด “JJ market” ในตัวเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับการสุ่มตรวจคุณภาพของผลผลิตที่น ามาขายเพ่ือสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ควบคู่กับการสุ่มตรวจสารเคมีตกค้างในเลือด และการโปรโมทแคมเปญส่งเสริมการ
บริโภคพืชผักปลอดภัย สร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภค เหล่านี้ท าให้กลุ่มฯเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น และ
ขยายตลาดไปยังส านักงานเกษตรจังหวัดและศาลากลางจังหวัดในเวลาต่อมา ทั้งหมดนี้ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมดี
ขึ้น เกษตรกรผู้ผลิตและผู้มีโภคมีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสารเคมีทางเกษตร เกษตรกร
สามารถพ่ึงพาอาหารที่ผลิตเองได้มากขึ้น ลดรายจ่ายปัจจัยการผลิตด้านสารเคมี มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
เสริมสร้างความสุขในครอบครัวและความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ภาพที่ 19. เส้นทางสู่การเกษตรที่หลากหลายยั่งยืนของกรณีท่ี 10 
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5.3.11 กรณีท่ี 11: กลุ่มเลี้ยงหมูเมืองจัง (สามิตร อภัยรุณ) 

ในชุมชนชนบทของไทย มีการเลี้ยงหมูกันแทบทุกครัวเรือนเพ่ือเป็นแหล่งอาหารประกอบในพิธีการทาง
ประเพณีต่างๆ เป็นทุนส ารองในกรณีที่ครอบครัวมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเป็นตัวเงิน อย่างไรก็ดีการเลี้ยงใช้
วิธีการที่ไม่ซับซ้อน อยู่บนพ้ืนฐานความรู้ที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เกษตรกรรุ่นใหม่ในบ้านเมืองจังที่ได้
คลุกคลีใกล้ชิดกับ “โจ้โก”้ ได้เล็งเห็นถึงช่องทางและประโยชน์ที่จะได้รับจากการปรับปรุงวิธีการเลี้ยงหมูให้ถูก
หลักวิชาการ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้ผลผลิตตอบแทนที่คุ้มค่า ทาง “โจ้โก้” ร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้จัดฝึกอบรมความรู้ให้เกษตรกรอยู่เป็นประจ า (ดังตัวอย่างในกรณีที่ 3) หลังจากที่ได้รับการ
ฝึกอบรม กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่นี้ได้รวมกลุ่มเลี้ยงหมู เพ่ือท าการผลิตหมูตามวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมอย่าง
ครบวงจร ตั้งแต่การจัดการแม่พันธุ์และลูกหมู การจัดการด้านอาหารหมูขุน ต่อมาภายหลังได้จัดตั้งเป็น “กลุ่ม
ผู้เลี้ยงหมูเมืองจัง” อย่างเป็นทางการ ท าให้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ิมเติม เช่น สปก. กลุ่ม
ซีเมนต์ไทย (Siam cement group, SCG) และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท าให้กลุ่มมีความเข้มแข็งด้าน
ความรู้ ประสบการณ์ การจัดการบริหารกลุ่ม สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรอ่ืนที่สนใจได้ ในปัจจุบัน
ทางกลุ่มได้ก่อตั้งโรงเรือนส าหรับการรีดและจัดเก็บน้ าเชื้อเพ่ือให้บริการผสมเทียมแก่สมาชิก เป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มในการพ่ึงพาตนเองได้มากขึ้น และมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
เมืองจัง 

 

ภาพที่ 20. เส้นทางสู่การเกษตรที่หลากหลายยั่งยืนของกรณีท่ี 11 

5.4 บทสังเคราะห์และสรุปผล 

จากการศึกษาถอดบทเรียนเส้นทางสู่วิถีการเกษตรที่หลากหลายและยั่งยืนทั้ง 11 กรณีศึกษาข้างต้น
แสดงให้เห็นถึงปัจจัยและสภาวะแวดล้อมสนับสนุนที่หลากหลาย ผู้มีบทบาทส าคัญในกรสนับสนุนผลักดันใน
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แต่ละขั้นตนของการปรับเปลี่ยนระบบเกษตร เส้นทางการปรับเปลี่ยนของแต่ละกรณีศึกษา อาจมีความ
คล้ายคลึงสอดคล้องกันในหลายแง่มุม แต่คงไม่อาจสรุปประมวลเป็นล าดับขั้นตอนที่ตายตัวแน่นอนเพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติขยายผลได้ในวงกว้างได้โดยตรง  โดยปราศจากการปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทด้านสังคมนิเวศ
เกษตรของเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จากกรณีศึกษาทั้ง 11 ราย แสดงให้เห็นค่อนข้างแน่ชัดว่า 
หากสามารถท าการเปลี่ยนแปลงในก้าวแรกๆ หรือก้าวอ่ืนๆ ในระหว่างเส้นทาง ก็อาจไม่สามารถบรรลุถึง
เป้าหมายปลายทางทั้งที่ได้คาดหวังไว้ได้ อย่างไรก็ดีในทุกกรณีศึกษาได้แสดงเห็นว่าสามารถใช้แนวคิด DPSIR 
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง และแผนที่ผลลัพธ์ เป็นกรอบในการสังเคราะห์เส้นทางการเปลี่ยนแปลงและปั จจัย
แวดล้อมที่สนับสนุนผลักดันในแต่ละก้าวของการเปลี่ยนแปลงไปจนถึงจุดหมายปลายทางให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ 

จากเส้นทางการเปลี่ยนแปลงของกรณีศึกษาทั้งหมดแสดงให้เห็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงที่ส่วน
ใหญ่ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงกดดันที่เกิดจากสภาวะคุกคามทางด้านความผันผวนของราคาผลผลิตพืช แม้ว่าจะ
สะท้อนสภาพความเป็นจริงของระบบเกษตรในปัจจุบันได้อย่างประจักษ์ชัดแจ้ง แต่ทว่าระดับการรับรู้หรือ
ความตระหนักของเกษตรกรแต่ละรายนั้นแตกต่างกัน ซึ่งได้อธิบายและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในหลายกรณี
ข้างต้นว่าความรับรู้และตระหนักนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะเฉพาะบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้และประสบการณ์ที่
ผ่านมา การชอบสังเกต เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์กับคนอ่ืน ซึ่งมีส่วนท าให้เกษตรกรเข้าใจ
และตระหนักถึงความเสี่ยงที่ก าลังเผชิญ ปรับเปลี่ยนแนวทางการเกษตรลดความเสี่ยงและมีความยั่งยืนมากขึ้น 
จะเห็นได้จากในทุกกรณีศึกษาได้แสดงให้เห็นถึง “ผู้ที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยน” หรือ “actor of change” 
ดังนั้นการน าบทเรียนที่น าเสนอในที่นี้ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือขยายผลระบบเกษตรที่หลากหลายยั่งยืนควรให้
ความส าคัญกับเกษตรกรที่มีลักษณะดังกล่าวนี้ อย่างไรก็ดีแม้ว่าเกษตรกรมีความตระหนักและต้องการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรที่มีความยั่งยืนนั้น จะไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปอย่างที่มุ่งหวังได้หากไม่ได้รับ
แรงจูงใจ การชักชวน ผลักดัน และการสนับสนุนจากภายนอก ซึ่งเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ส าคัญอย่างยิ่ง 
นอกจากนี้ปัจจัยสนับสนุนทางด้านกายภาพ และโครงสร้างนโยบาย มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน เช่น 
สภาพภูมิทัศน์ของพ้ืนที่ การมีระบบประทาน การมีกรรมสิทธิ์หรือความมั่นคงในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็น
เงื่อนไขข้อจ ากัดของการเข้าถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญมากคือการร่วมเป็น
เครือข่ายกับทาง “โจ้โก้” และ “ฮักเมืองน่าน” ที่เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนก้าวย่างของการ
ปรับเปลี่ยนไปสู่วิถีเกษตรที่ยั่งยืน 

ตารางที่ 16 แสดงผลของการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยแวดล้อมที่ส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จของแต่
ละกรณีศึกษา ทั้งทางด้านสภาวะคุกคามที่ผลักดันให้เกิดจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง ทุนการด ารงชีพ 
(livelihood assets) องค์กร สถาบัน และผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงในแต่
ละข้ันตอน ระบบการผลิตทางเกษตรที่มีการพึ่งพิงปัจจัยการผลิตจากภายนอกมาก และความผันผวนของราคา
ผลผลิต เป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญของเกือบทุกกรณีศึกษา ที่คุกคามต่อการจัดการการผลิต ต่อความมั่นคง
ทางอาหารและการด ารงชีพ ลักษณะส่วนตัวของเกษตรกรที่มีความใฝ่รู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งความรู้และ
ประสบการณ์ที่มี เป็นทุนด้านคุณภาพของคน การมีที่ดินและสามารถเข้าถึงแหล่งน้ า เหล่านี้เป็ นทุนที่ส าคัญ
ของความมั่นคงการด ารงชีพ ที่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรน ามาบูรณาการใช้เพ่ือผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยน
เพ่ือจัดการกับความเสี่ยงและ น าไปสู่วิถีการเกษตรที่ยั่งยืน สถาบัน -องค์กร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่างก็มี
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บทบาทที่ส าคัญในการปรับเปลี่ยนนี้ ซึ่งน าไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงการด ารงชีพของเกษตรกรและของ
เกษตรกรสมาชิกกลุ่ม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

ตารางที่ 16. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านสภาวะคุกคาม ทุนการด ารงชีพ และหน่วยงาน องค์กร 
บุคคลที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรของ 11 กรณีศึกษา 

# ปัจจัยขับเคลื่อน สภาวะคุกคาม ทุนการด ารงชีพ 
กลยุทธ์-การ

ตอบสนอง และการ
เปลี่ยนแปลง 

บุคคล-หน่วยงาน
ที่ให้การสนับสนุน 

1 

ราคาผลผลิตตกต่ า-
ผันผวน  

สูญเสียรายได-้
รายได้ลดลง 

- ความรู้ประสบการณ ์
- แหล่งน้ า 

ปรับเปลี่ยนการผลิต
ไปสู่การเกษตรที่
หลากหลายยั่งยนื 

โครงการปิดทอง
หลังพระ 

2 

ราคาผลผลิตตกต่ า-
ผันผวน  

สูญเสียรายได้ 
รายได้ลดลง 
และความไม่
มั่นคงทาง
อาหาร 

- เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ มี
ประสบการณ ์
- มีที่ดินและแหลง่น้ า
ที่เพียงพอเหมาะสม 

ปรับเปลี่ยนการผลิต
ไปสู่การเกษตรที่
หลากหลายยั่งยนื 

ส านักงานเกษตร
ในพื้นที ่

3 
พึ่งพิงปัจจยัการ
ผลิตและราคา
ตลาด 

ความมั่นคง
การด ารงชีพ
และอาหาร 

- ความรู้ประสบการณ ์
- แหล่งน้ า 

ปรับเปลี่ยนการผลิต
ไปสู่การเกษตร
ผสมผสาน 

สปก. โจ้โก้ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

4 

- ขาดแคลนเมล็ด
พันธุ์ข้าว 
- เครื่องนวดข้าวมี
จ ากัด 

ข้อจ ากัดด้าน
การจัดการ
ฟาร์ม 

- ทุนทางสังคม 
- ที่ดินและแหลง่น้ า 

- ผลิตเมล็ดพนัธุ์ได้
ด้วยตัวเอง 
- ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจ 
ผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว 

ฮักเมืองน่าน, 
Jogo, ส านักงาน
เกษตรต่างๆ 

5 

พันธุ์ข้าวพืน้เมือง
เร่ิมสูญหาย 

ตระหนักความ
เสี่ยงที่ต้องพึ่ง
ภายนอกมาก
ขึ้น 

มีการสังเกตและ
ทดลองด้วยตนเอง 

- รวบรวม อนุรักษ์
พันธุ์ข้าวพืน้เมือง 
- ผลิตข้าวแบบอินทรีย ์
- อบรมถ่ายทอด
ความรู้การท านาให้
เยาวชน 

- บิดาของ
เกษตรกร 
- โจ้โก ้

6 

น้ าท่วม เมล็ดพันธุ์ข้าว
ขาดแคลนและ
ด้อยคุณภาพ 

ความเหมาะสมของ
ที่ดินและการมีแหล่ง
น้ า 

- ผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว
ด้วยตนเอง 
- แบ่งปนัความรู้ 
ประสบการณ์ให้กับ
เพื่อนบ้าน 
- เชื่อมโยงการผลิต
ข้าวเข้ากับวัฒนธรรม
ประเพณีชุมชน 

- เจ้าหน้าที่สง่เสริม
การเกษตร 
- สปก. 
- โจ้โก ้
- สถาบนัการ 
ศึกษาและวิจัย 
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ตารางที ่16. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านสภาวะคุกคาม ทุนการด ารงชีพ และหน่วยงาน องค์กร 
บุคคลที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรของ 11 กรณีศึกษา (ต่อ) 

# ปัจจัยขับเคลื่อน สภาวะคุกคาม ทุนการด ารงชีพ 
กลยุทธ์-การ

ตอบสนอง และการ
เปลี่ยนแปลง 

บุคคล-
หน่วยงานที่ให้
การสนับสนุน 

7 

- พึ่งพิงปัจจยัการ
ผลิตด้านสารเคมี
ทางเกษตรจาก
ภายนอกจ านวน
มาก 
- ราคาผลผลิตผัน
ผวน 

- ผลตอบแทน
ลดลง/ขาดทุน 
- ความไม่มั่นคง
ทางอาหารขอ
ครัวเรือน 

- การเป็นหมอดิน
อาสา มีความรู้ดา้น
การจัดการดินและ
ปุ๋ย 
- เรียนรู้อยู่เสมอ 

ปรับเปลี่ยนมาท านา
แบบอินทรีย ์

- อบต. 
- โจ้โก ้

8 

- การเกษตรแบบ
พันธะสญัญา 
- พึ่งพิงปัจจยัการ
ผลิตด้านสารเคมี
ทางเกษตรจาก
ภายนอกจ านวน
มาก 

ความไม่มั่นคงทาง
อาหารและการ
ด ารงชีพ 

-ที่ดินและแหลง่น้ าที่
เหมาะสม 
- ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

- ท าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน 
- ตั้งกลุ่มผลิตผักปลอด
สารพิษ 

- อบต. 
- โจ้โก ้
- เจ้าหน้าที่
เกษตรอ าเภอ 
- โรงพยาบาล
อ าเภอ 

9 

- การเกษตรแบบ
พันธะสญัญา 
- พึ่งพิงปัจจยัการ
ผลิตด้านสารเคมี
ทางเกษตรจาก
ภายนอกจ านวน
มาก 

- การเกษตรแบบ
พันธะสญัญา 
- พึ่งพิงปัจจยัการ
ผลิตด้านสารเคมี
ทางเกษตรจาก
ภายนอกจ านวน
มาก 
- พึ่งพาตนเอง
ด้านอาหารน้อย 

-ที่ดินและแหลง่น้ าที่
เหมาะสม 
- ความรู้ 
ประสบการณ ์
- ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

- ตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ 
- ตั้งกลุ่มผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว 
- ตั้งกลุ่มผลิตผักปลอด
สารพิษ 

- อบต. 
- โจ้โก ้
- ฮักเมืองน่าน 
- เจ้าหน้าที่
เกษตรอ าเภอ 
- โรงพยาบาล
อ าเภอ 

10 

พึ่งพิงปัจจยัการ
ผลิตด้านสารเคมี
ทางเกษตรจาก
ภายนอกจ านวน
มาก 

ความเสี่ยงต่อ
สุขภาพและความ
มั่นคงการด ารง
ชีพ 

ความเป็นผูน้ า ตั้งกลุ่มผลิตผักปลอด
สารพิษ 

- ศวทก. 
- สนง.เกษตร 
- สสจ. 

11 

มีทางเลือกทาง
เกษตรน้อย 

- ความเสี่ยงต่อ
ความมั่นคงการ
ด ารงชีพ 
- การพึ่งพาตนเอง
น้อย 

ความรู้และ
ประสบการณ์ในการ
เลี้ยงหมู 

- รับการฝึกอบรม
ความรู้การเลี้ยงหมู 
- จัดตั้งสถานที่รีด
น้ าเชื้อ 

- โจ้โก ้
- ฮักเมืองน่าน 
- จุฬาฯ 
- สปก. 
- SCG 
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การศึกษานี้พยายามน าเสนอเส้นทางของการปรับเปลี่ยนจากการท าการเกษตรที่เน้นพืชเศรษฐกิจ
เชิงเดี่ยวสู่ระบบเกษตรที่หลากหลายยั่งยืนในหลายรูปแบบ ที่ถูกขับเคลื่อน ผลักดัน ส่งเสริม จากแรงกดดัน
หรือภาวะคุกคาม ผู้ที่มีบทบาทน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง สถานภาพแวดล้อม และปัจจัยเสริมหรือสนับสนุนใน
แต่ละช่วงจังหวะเวลาประกอบเข้าด้วยกัน ซึ่งผลจากการสังเคราะห์กรณีตัวอย่างเหล่านี้สามารถใช้เป็นแนวทาง
ประกอบในการเลือกใช้วิธีการ และกลยุทธ์ส าหรับการส่งเสริมขยายผลรูปแบบของการเกษตรที่หลากหลายให้
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสังคมนิเวศเกษตรของพื้นที่และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายได้ 

6. สรุป 

สภาพพ้ืนที่ของจังหวัดน่านส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดชัน และมีข้อจ ากัดทางด้านทรัพยากรส าหรับการผลิต
ทางเกษตร ท าให้ทางเลือกระบบพืชมีจ ากัด และเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้เกษตรกรเลือกปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ด้วยความที่สามารถเพาะปลูกเจริญเติบโตได้ดีภายใต้สภาพทางด้านกายภาพชีวภาพที่ค่อนข้างจ ากัด เกษตรกร
สามารถดูแลจัดการโดยไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญมากนัก เหมาะสมกับแรงงานที่มี มีราคาผลผลิตที่
ไม่แปรปรวนมากนักส่วนหนึ่งมาจากนโยบายการสนับสนุนและประกันราคาของรัฐบาล สามารถสร้างรายได้ใน
ระดับที่เกษตรกรพึงพอใจ ตอบสนองต่อความต้องการใช้จ่ายของครัวเรือนในระยะเวลาที่ไม่มากเกินไป 
อย่างไรก็ดีด้วยวิถีการผลิตที่เป็นอยู่มีการใช้สารเคมีทางเกษตรเป็นจ านวนมาก เสี่ยงต่อสุขภาพของเกษตรกร
และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการปนเปื้อนสารเคมีเหล่านี้ในแหล่งน้ าธรรมชาติ และสภาวะหมอกควันจากการเผา
ซากเศษพืชเพ่ือเตรียมพื้นท่ีส าหรับการเพาะปลูก ซึ่งแนวปฏิบัติและสถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในพ้ืนที่สูงทั่วไป
โดยเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศไทย 

ส่วนหนึ่งของความพยายามลดปัญหาเหล่านี้ คือการแสวงหาทางเลือกระบบพืชอ่ืน เช่น ระบบพืชผัก
สวนครัวที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี การเพาะเห็ด การผสมผสานไม้ผลและพืชยืนต้นร่วมในระบบพืช ที่มี
ความเหมาะสมและยั่งยืน อย่างไรก็ดีระบบพืชทางเลือกเหล่านี้ต้องมีตลาดรองรับ สามารถสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรที่ทัดเทียมกันได้กับข้าวโพดเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน ข้าวเป็นพืชหนึ่งที่มีความส าคัญต่อ
การบริโภคในครัวเรือนและขณะเดียวกันสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร การพัฒนาปรับปรุงการผลิตข้าว
ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ลดรายจ่ายด้านปัจจัยการผลิต สอดคล้องและสัมพันธ์กับวิถีทางวัฒนธรรมของชุมชนจึง
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรสามารถยอมรับน าไปปฏิบัติได้ การส่งเสริมทางเลือกระบบพืชเหล่านี้ควรมีการ
พัฒนาควบคู่ไปกับการปรับปรุงคุณภาพที่ดินและแหล่งน้ าทางการเกษตร รวมถึงควรพิจารณาถึงการ
ปรับเปลี่ยนระบบพืชในระยะสั้นและระยะยาว และให้มีความสอดคล้องกับสภาวะแรงงานในครัวเรือนที่มี
ค่อนข้างจ ากัดในปัจจุบัน และส่วนที่ส าคัญคือการพัฒนาส่งเสริมช่องทางการตลาดรองรับผลผลิตพืชเหล่านี้
ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น มีโครงสร้างกลไกความร่วมมือการส่งเสริมและจัดการตลาดร่วมกันระหว่างเกษตรกร 
ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 

จากผลการสังเคราะห์บทเรียนของกรณีศึกษาข้างต้นชี้ให้เห็นว่าสภาวะกดดันคุกคามทางด้านการพ่ึงพิง
ปัจจัยสารเคมีทางเกษตร ที่น าไปสู่การลงทุนที่สูง ความเสี่ยงต่อสุขภาพ และความผันผวนของราคาผลผลิต 
เป็นตัวผลักดันให้เกิดก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีการผลิตทางเกษตรที่หลากหลายยั่งยืน แม้ว่า
สภาพการณ์ดังกล่าวนี้เกิดข้ึนและมีอยู่เป็นเวลานานแล้ว แต่ทว่าความเข้าใจ รับรู้ และความตระหนักในสภาวะ
เสี่ยงเหล่านี้ของเกษตรกรไม่เหมือนกัน เนื่องมาจากความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
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สถานการณ์รอบข้าง และโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวคิดกับเกษตรกรด้วยกันนั้นแตกต่างกัน ดังนั้ นการ
ส่งเสริมระบบเกษตรที่ยั่งยืนควรให้ความส าคัญกับเกษตรกรที่มีลักษณะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลง (actor of change) อย่างไรก็ดีเกษตรกรควรมีเพ่ือนคู่คิด เพ่ือนร่วมกระบวนการ แรงจูงใจ 
แรงบันดาลใจ และปัจจัยแวดล้อมสนับสนุนที่จ าเป็น (enabling and crucial factor) จากองค์กรและ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้ด าเนินการโดยมีเป้าหมายร่วมกันอยู่แล้ว ประกอบเข้าด้วยกัน เพ่ือ
ผลักดันให้เกษตรกรสามารถด าเนินไปตามเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายระบบเกษตรที่
หลากหลายยั่งยืนได ้

ในแต่ละกรณีศึกษาข้างต้น มีเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยแวดล้อมสนับสนุนที่ค่อนข้าง
เฉพาะเจาะจง เกษตรกรผู้น าการเปลี่ยนแปลง ไม่ได้ขีดเส้นทางและปลายทางที่ชัดเจนไว้ในช่วงเริ่มต้น ในแต่
ละย่างก้าวของการเปลี่ยนแปลง เป็นฐานที่สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในก้าวต่อๆ ไป การศึกษานี้ได้
แสดงให้เห็นตัวอย่างเส้นทางการเปลี่ยนแปลงประกอบเข้ากับปัจจัยสนับสนุนในแต่ละช่วงจังหวะเวลา
หลากหลายรูปแบบไม่สามารถใช้เป็นต้นแบบที่ตายตัวได้ แต่สามารถใช้เป็นตัวอย่างหรือแนวทาง เพ่ือเรียนรู้ 
น าไปปรับใช้เพ่ือส่งเสริมขยายผลได้ ดังนั้นหน่วยงานที่ผลักดันกระบวนการเหล่านี้ ควรศึกษารับทราบถึงทุน
องค์ความรู้ แนวทางและความเป็นมาของรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่มีการปฏิบัติและเกิดผลส าเร็จอยู่แล้วในพ้ืนที่
เป้าหมาย เน้นการสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักความเสี่ยงความเปราะบางที่ก าลังเผชิญอยู่ แสวงหา
ระบบทางเลือกอ่ืนเพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับบริบทสังคมนิเวศเกษตร และที่ส าคัญหากทางเลือกระบบพืชไม่
สอดคล้อง ไม่สามารถตอบโจทย์ในการลดความเสี่ยง และหรือไม่สามารถให้ผลตอบแทนเท่ากับระบบพืชเดิม 
จ าเป็นต้องมีกลไกการช่วยเหลือ การตอบแทน เพ่ือชดเชยส่วนต่างให้ทัดเทียมกัน รวมทั้งการมีโครงสร้างเชิง
สถาบัน เชิงนโยบาย และกฎระเบียบ ที่เอ้ือและสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน เพ่ือสามารถด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบพืชใหม่ได้ 

ที่ผ่านมาจนปัจจุบัน จังหวัดน่านมีเกษตรกรผู้น า องค์กร และหน่วยงาน ที่มีบทบาทส าคัญในด้านการ
จัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนที่หลากหลาย มีเครือข่ายความร่วมมือซึ่งกันและกัน เป็นฐานทุนที่ส าคัญ ที่องค์กรหรือ
หน่วยงานอ่ืนที่จะเข้าไปริเริ่มด าเนินการที่มีเป้าหมายเพ่ือการจัดการผลิตทางเกษตรและการจัดการทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ควรท าการศึกษาเรียนรู้ฐานทุนเหล่านี้ เพ่ือหาช่องทางบูรณาการที่สอดคล้อง ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาทางเลือกนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทสังคมนิเวศเกษตรเป้าหมาย ที่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป 
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ตัวชี้วัด แหล่งที่มา ช่วงเวลาอ้างอิง 
ประชากรจังหวัดน่าน กรมการปกครอง 2547-2557 
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หนี้สินครัวเรือน ส านักงานสถิติ 2540-2556 

ภาคผนวก ก2. รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับสถานการณ์ปัญหาในจังหวัดน่าน  
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เชียงกลาง 

นายอดิศัย ดีตันนา (เกษตร
ต าบลเปือ) 
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องค์การบริหารต าบลเมืองจัง นายส ารวย ผัดผล (อดีต
ประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน) 
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- ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน 
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 ผู้ใหญ่บ้าน รินลดา สุตา - บ้านกอก ต.เชียง
กลาง อ.เชียงกลาง 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อนุรักษ์ อินตา 084-3664933 บ้านปางยาง ต.ภูคา  
อ.ปัว 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ 
(ผู้อ านวยการส านักพัฒนา) 

- 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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สถาบัน ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ เบอร์โทร สถานที่ 
มูลนิธิปิดทองหลังพระ  หทัยรัตน์ พ่วงเชย (ผจก.

ฝ่ายจัดการความรู้) 
hatairat_p@pitthong.
org 

อ.เมืองน่าน 

ธนกร รัชตานนท์ (ผจก.
ฝ่ายพัฒนา) 

 อ.เมืองน่าน 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ค า วรรณชน 084-4838753 บ้านน้ าขว้าง ต.ภูคา 
อ.ปัว 

นายชื่น วรรณชน 
(หัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์ป่า
บ้านน้ าขว้าง) 

- บ้านน้ าขว้าง ต.ภูคา 
อ.ปัว 

ศูนย์จัดการต้นน้ าที่ 2 -  นายอภิชาติ สุวรรณ
มณี (หัวหน้าศูนย์ฯ) 

089-8816256 

อ.เมืองน่าน 
-  นายบุญมี (รับผิดชอบ
ลุ่มน้ าปัว) 

081-9604105 

-  นายสุรชาติ 
(รับผิดชอบลุ่มน้ าขว้าง) 

081-9614769 

 

ภาคผนวก ก3. รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับการเพาะเลี้ยงเห็ด 

สถาบัน ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ เบอร์โทร สถานที่ 
ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ า นายธนากิจ ชินกิจการ 

(เจ้าของกิจการ) 
054-792252 บ้านหัวน้ า อ.ปัว 

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเห็ด 
  
  
  
  
  

ป้าหลวย ซาวล้วน  085-7067544 บ้านส้าน อ.ปัว 
นางนวล สุภาแก้ว  085- 7145852 บ้านแดนพนา อ.ปัว 

นางเพ็ญ โนราช   บ้านแฮะ อ.ท่าวังผา 
นายประสาน (ป๋าแอ๊ด)  
นางสุนีย์ นาคนุช  

083-5706672 บ้านคอวัง อ.เมืองน่าน 

นายเธียร พรมลังกา  086-0438117 บ้านนาป่าน อ.ปัว 
นายรัตนพงศ์  085-6262387 บ้านเด่นพัฒนา อ.เชียงกลาง 
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ภาคผนวก ข ตารางและภาพประกอบเพิ่มเติม 

ตารางที่ ข1. จ านวนประชากรจ าแนกตามอายุ จังหวัดน่าน พ.ศ. 2547 - 2556 
สถานภาพแรงงาน 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

จ านวนประชากรทั้งหมด 477,754  478,080  477,662  477,381  475,984  475,614  476,363  476,612  477,673  477,912  

ประชากรอายุต่ ากวา่ 15 ปี 124,140  118,519  114,234  112,571  96,340  78,654  74,786  71,141  68,241  64,377  

ประชากรอาย ุ15-60 ป ี 248,890  260,807  273,431  279,392  283,217  297,941  302,518  314,303  307,395  311,943  

ประชากรอาย ุ61ปีขึ้นไป 104,724  98,754  89,997  85,419  96,427  99,019  99,059  91,168  102,037  101,593  

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558 
 

ตารางที่ ข2. ประชากรที่อาศัยอยู่บนพ้ืนที่สูงแยกตามเผ่า: จังหวัดน่าน 
อ าเภอ ถิ่น(ลัวะ) ม้ง เมี่ยน ขม ุ มลาบร ี มูเซอ ไทยพ้ืนราบ ไทยลื้อ  ชนเผ่าอื่นๆ รวม 

เมืองน่าน 956 5,268 5,460 1,277 0 62 0 0 0 13,023 
ภูเพียง 571 0 0 541 0 0 0 0 0 1,112 
เวียงสา 385 3,905 988 641 267 0 0 0 0 6,186 
ปัว 9,109 5,912 927 0 0 0 0 0 0 15,948 
เฉลิมพระเกียรต ิ 7,739 0 0 249 0 0 0 928 510 9,426 
ทุ่งช้าง 3,106 4,213 0 1,295 0 0 21 0 1,143 9,778 
ท่าวังผา 0 3,520 2,770 2,002 0 0 0 0 0 8,292 
นาน้อย 0 2,124 0 0 0 0 0 0 0 2,124 
เชียงกลาง 4,105 0 0 0 0 0 0 0 0 4,105 
สองแคว 440 2,596 1,208 2,307 0 0 0 390 499 7,440 
แม่จริม 1,562 2,814 0 0 0 0 0 0 0 4,376 
สันติสุข 1,591 1,308 0 0 0 0 0 0 0 2,899 
บ่อเกลือ 12,315 82 0 0 62 0 2,325 0 0 14,784 
รวมท้ังสิ้น 41,879 31,742 11,353 8,312 329 62 2,346 1,318 2,152 99,493 
ที่มา: ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 25 จังหวัดน่าน, 2558 
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ตารางที ่ข3-1. รายได้ ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนต่อปี และรายได้ต่อคนของของกลุ่มชาติพันธุ์ตัวอย่างจ านวน 19 
หมู่บ้านในอ าเภอเมืองน่าน 

หมู่บ้าน ต าบล รายได้ต่อครัวเรือนต่อป ี รายได้ต่อคน ค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนต่อป ี
บ้านน้ างาว บ่อ                   326,137            55,526                       178,386  
บ้านสันตภิาพพัฒนา บ่อ                   264,689            41,046                       143,840  
บ้านทรายทอง บ่อ                   355,035            66,997                       191,910  
บ้านหาดปลาแห้ง บ่อ                   193,834            62,085                       145,607  
บ้านสาระสุขสันต ์ บ่อ                   224,197            57,657                       134,000  
บ้านภูเวียง บ่อ                   158,498            45,361                       121,216  
บ้านห้วยมอญ เรือง                   203,719            50,528                       112,320  
บ้านห้วยลี ่ สะเนียน                   138,070            32,746                         95,346  
บ้านสองแคว สะเนียน                   191,018            36,940                         96,798  
บ้านน้ าโค้ง สะเนียน                   141,915            45,206                         84,661  
บ้านปางเป๋ย สะเนียน                   205,493            39,718                         98,179  
บ้านห้วยปุก สะเนียน                   181,177            56,688                       161,048  
บ้านละเบา้ยา สะเนียน                   254,166            60,625                       101,294  
บ้านห้วยเฮือ สะเนียน                   130,762            35,996                         49,226  
บ้านใหม่ในฝัน สะเนียน                   159,160            48,324                         95,625  
บ้านกลางพัฒนา สะเนียน                   212,716            58,881                       111,978  
บ้านใหม่เจรญิสุข สะเนียน                   195,034            36,920                       106,588  
บ้านห้วยระพ ี สะเนียน                   142,912            40,486                         65,788  
บ้านสมุนใหม ่ สะเนียน                   157,401            50,261                         53,196  

เฉลี่ย 201,891            48,526                       113,000  
ที่มา: กรมพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน, 2558 
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ตารางที ่ข3-2. รายได้ ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนต่อปี และรายได้ต่อคนของของกลุ่มชาติพันธุ์ตัวอย่างจ านวน 20 
หมู่บ้าน ในอ าเภอปัว 

หมู่บ้าน ต าบล รายได้ต่อครัวเรือนต่อป ี รายได้ต่อคน ค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนต่อป ี
บ้านปางยาง ภูคา 191,229                      40,284  120,140  
บ้านขุนกุน ภูคา 237,375                39,391        137,501  
บ้านผาเวียง ภูคา 140,794            36,778                 52,919  
บ้านเต๋ยกลาง ภูคา 148,121             34,623               109,394  
บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ภูคา          138,924              35,359         86,845  
บ้านห้วยปูด ภูคา        138,928             36,432               58,736  
บ้านงอน ภูคา        177,469             46,693               50,725  
บ้านน้ าป้ัวพัฒนา ภูคา         163,209               43,552       48,429  
บ้านน้ าดั้น ภูคา                   151,337              38,636              90,520  
บ้านกอก ภูคา                   133,655              33,354                 65,946  
บ้านสกาดเหนือ สกาด                   377,550             88,700                  157,223  
บ้านสกาดกลาง สกาด 143,905    44,708    61,440  
บ้านสกาดใต ้ สกาด      189,589   52,922             89,012  
บ้านภูกอก สกาด                   144,805              36,335    105,265  
บ้านน้ าเปิน ป่ากลาง                   279,688              42,662                241,554  
บ้านห้วยสะนาว ป่ากลาง                   138,111              52,105           101,649  
บ้านค้างฮ้อ ป่ากลาง        241,760              49,566         176,883  
บ้านจูน ป่ากลาง                   181,613              43,475             161,435  
บ้านสวนทราย ป่ากลาง                 221,597              41,005             130,606  
บ้านตาหลวง ป่ากลาง     174,795              39,768               132,555  

เฉลี่ย 185,723           43,818           108,939 
ที่มา: กรมพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน, 2558 
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ตารางที ่ข3-3. รายได้ ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนต่อปี และรายได้ต่อคนของของกลุ่มชาติพันธุ์ตัวอย่างจ านวน 19 
หมู่บ้านในอ าเภอบ่อเกลือ 

หมู่บ้าน ต าบล รายได้ต่อครัวเรือนต่อป ี รายได้ต่อคน ค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนต่อป ี
บ้านเวร บ่อเกลือเหนือ                127,926                  33,731                    49,552  
บ้านสะไล บ่อเกลือเหนือ                132,936                  33,422                    39,888  
บ้านน้ าจูน บ่อเกลือเหนือ                180,989                  35,053                    48,494  
บ้านห้วยขาบ บ่อเกลือเหนือ                105,840                  33,219                    36,030  
บ้านสะเละ บ่อเกลือเหนือ                139,203                  33,766                    34,382  
ห่างทางหลวง ภูฟ้า                116,499                  33,931                    69,000  
บ้านผาสุข ภูฟ้า                146,952                  39,878                    44,411  
บ้านห้วยลอย ภูฟ้า                177,574                  52,009                    41,181  
บ้านห้วยล้อม ภูฟ้า                146,695                  31,486                    42,098  
บ้านนากอก ภูฟ้า                116,513                  31,988                    84,439  
บ้านสปัน ดงพญา                149,181                  41,877                    96,704  
บ้านห้วยโทน ดงพญา                180,438                  36,995                    55,692  
บ้านน้ าแคะ ดงพญา                143,497                  32,753                    93,527  
บ้านสว้า ดงพญา                120,825                  33,472                    86,338  
บ้านน้ าหมาว บ่อเกลือใต ้                169,241                  38,878                    62,853  
บ้านยอดดอยวัฒนา บ่อเกลือใต ้                173,368                  41,171                    61,614  
บ้านก๋อก๋วง บ่อเกลือใต ้                190,831                  41,274                    82,424  
บ้านน้ าแพะ บ่อเกลือใต ้                235,643                  39,302                    54,210  
บ้านนาบง บ่อเกลือใต ้                147,488                  34,641                    47,336  

เฉลี่ย 152,718  36,781  59,483  
ที่มา: กรมพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน, 2558 
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ตารางที่ ข4. การใช้ประโยชน์ที่ดินของกลุ่มชาติพันธุ์ในอ าเภอเมืองน่าน อ าเภอปัว และอ าเภอบ่อเกลือ 

อ าเภอ ชนิดการเพาะปลูก พื้นที่ปลูก (ไร่) 
จ านวน

ครัวเรือน 
พื้นที่เฉลี่ยต่อครัวเรือน  

(ไร่/ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

อ าเภอเมือง
น่าน 

ข้าวนา 875 188 4.65 7.84 
ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 24,799 1,945 12.75 81.11 
ข้าวไร ่ 6,872 1,050 6.54 43.79 
ไม้ผล 6,593 562 11.73 23.44 
ผัก 110 75 1.47 3.13 
ยางพารา 2,975 164 18.14 6.84 
อื่น ๆ 570 81 7.04 3.38 
รวม 42,794 2,398 17.85 100.00 

อ าเภอปัว ข้าวนา 5,611 376 14.92 18.98 
ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 9,377 806 11.63 40.69 
ข้าวไร ่ 5,993 1,153 5.20 58.20 
ไม้ผล 8,409 673 12.49 33.97 
ผัก 21 147 0.14 7.42 
ยางพารา 477 136 3.51 6.87 
อื่น ๆ 3,585 481 7.45 24.28 
รวม 33,473 1,981 16.90 100.00 

อ าเภอบ่อ
เกลือ 

ข้าวนา 3,267 320 10.21 16.78 
ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 2,401 271 8.86 14.21 
ข้าวไร ่ 37,992 896 42.40 46.98 
ไม้ผล 5 1 5.00 0.05 
ผัก 1,230 277 4.44 14.53 
ยางพารา 109 6 18.17 0.31 
อื่น ๆ 110 35 3.14 1.84 
รวม 45,114 1,907 23.66 100.00 

รวม 3 อ าเภอ ข้าวนา 9,753 884 11.03 14.06 
ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 36,577 3,022 12.10 48.08 
ข้าวไร ่ 50,857 3,099 16.41 49.30 
ไม้ผล 15,007 1,236 12.14 19.66 
ผัก 1,361 499 2.73 7.94 
ยางพารา 3,561 306 11.64 4.87 
อื่น ๆ 4,265 597 7.14 9.50 
รวม 12,1381 6,286 19.31 100.00 

ที่มา: กรมพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน, 2558 
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ตารางที่ ข5. การศึกษาของกลุ่มชาติพันธ์ในอ าเภอเมืองน่าน อ าเภอปัว และอ าเภอบ่อเกลือ 

อ าเภอ ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองน่าน ก าลังศึกษา (ก่อนประถม-ป.ตรี) 2,381 26.33 

มัธยมศึกษาตอนต้น 5,036 55.68 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 480 5.31 
ปริญญาตรี 79 0.87 
ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ (6-14 ปี) 246 2.72 
อ่านเขียนไม่ได้ (15-60 ปี) 822 9.09 
รวม 9,044 100.00 

อ าเภอปัว ก าลังศึกษา (ก่อนประถม-ป.ตรี) 1,713 26.35 
มัธยมศึกษาตอนต้น 3,649 56.12 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 378 5.81 
ปริญญาตรี 134 2.06 
ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ (6-14 ปี) 33 0.51 
อ่านเขียนไม่ได้ (15-60 ปี) 595 9.15 
รวม 6,502 100.00 

อ าเภอบ่อเกลือ ก าลังศึกษา (ก่อนประถม-ป.ตรี) 1,177 40.46 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1,094 37.61 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 475 16.33 
ปริญญาตรี 126 4.33 
ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ (6-14 ปี) 29 1.00 
อ่านเขียนไม่ได้ (15-60 ปี) 8 0.28 
รวม 3,160 100.00 

รวม 3 อ าเภอ ก าลังศึกษา (ก่อนประถม-ป.ตรี) 5,271 28.56 
มัธยมศึกษาตอนต้น 9,779 52.99 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,333 7.22 
ปริญญาตรี 338 1.84 
ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ (6-14 ปี) 308 1.67 
อ่านเขียนไม่ได้ (15-60 ปี) 1,425 7.72 
รวม 18,455 100.00 

ที่มา: กรมพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน, 2558 
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ตารางที่ ข6. สัดส่วนคนจน เมื่อวัดด้านรายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค จ าแนกตามจังหวัด ปี พ.ศ. 2543 - 
2555 

ปี  ทั่วประเทศ ภาคเหนือ น่าน 

2543 42.33 49.08 46.43 
2545 32.44 41.03 56.21 
2547 26.76 33.29 28.94 
2549 21.94 26.11 33.27 
2550 20.04 25.99 31.51 
2551 20.43 29.05 31.42 
2552 17.88 23.38 25.32 
2553 16.37 22.33 29.16 
2554 13.22 16.09 18.89 
2555 12.64 17.40 21.00 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558 
 
ตารางท่ี ข7. จ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จ าแนกตามภาคและจังหวัด พ.ศ. 2539 - 2556 

ป ี ทั่วราชอาณาจักร ภาคเหนือ น่าน 

2539 52,001 39,234   46,083 

2541 69,674 58,682   36,863 

2543 68,405 56,199   52,457 

2545 82,485 57,535   60,273 

2547 104,571 94,893   122,035 

2549 116,585 114,201   107,155 

2550 116,681 110,702   127,524 

2552 134,699 119,726   165,434 

2554 134,900 122,454   126,774 

2556 163,087 137,059   188,161 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558 
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ตารางที่ ข8. รายได้และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนโดยเฉลี่ยต่อเดือน เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2543-2556 
ป ี รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน หนี้สินครัวเรือน 

2543 88,008 80,388 52,457 

2545 97,560 84,108 60,273 

2547 129,012 125,748 122,035 

2549 127,080 139,512 107,155 

2550 136,884 138,936 127,524 

2552 175,488 147,480 165,434 

2554 194,988 171,360 126,774 

2556 211,176 168,936 188,161 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558 
 

 

 

ภาพที่ ข1. จ านวนประชากรและครัวเรือนภาคการเกษตรในจังหวัดน่าน  
ที่มา: ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน, 2557 
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ตารางที่ ข9. พ้ืนที่การผลิตข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจงหวัดน่าน ปีการเพาะปลูก 2548/49 ถึง 2557/58 

ปี ข้าวนาปี  ข้าวนาปรัง  ข้าวไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
2548/49 183,743 1,131 78,563 310,387 
2549/50 155,587 1,520 73,530 360,161 
2550/51 154,899 1,938 86,474 378,731 
2551/52 176,034 1,001 93,023 582,735 
2552/53 183,495 5,466 110,680 733,658 
2553/54 277,095 7,824 59,902 798,460 
2554/55 228,445 7,263 29,054 673,929 
2555/56 249,011 468 41,921 826,070 
2556/57 249,011 4,203 ไม่มีข้อมูล 795,482 
2557/58 206,879 7,178 ไม่มีข้อมูล 896,942 

ที่มา: ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน, 2558 

 
 

ชนิดพืช 
เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
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ถั่วลิสง             
ถั่วเหลือง             
ข้าวโพดหวาน             
มันเทศ             
ข้าวโพดข้าวเหนียว             
งาด า             
ถั่วด า             
ข้าวสาล ี             
หมายเหตุ:                        คือช่วงเวลาการปลูกและดูแล และ                    คือ ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยว 
ภาพที่ ข2. ปฏิทินการปลูกพืชไร่เศรษฐกิจที่ส าคัญ 
ที่มา: พรสิริและจิรวรรณ, 2557 
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ตารางที่ ข10. ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตข้าวนาในพื้นท่ีขยายผลโครงการหลวงโป่งค า และปางยาง 

รายการ โป่งค า ปางยาง 
1. จ านวนตัวอย่าง (ครัวเรือน) 80 14 
2. พ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย (ไร่/ครัวเรือน) 3.4 2.3 
3. ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่)    
    3.1 ต้นทุนผันแปร 4,306 5,085 

   - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 880 1,063 
   - ค่าแรงงาน 3,426 4,022 

    3.2 ต้นทุนคงที่ 179 67 
    3.3 ต้นทุนทั้งหมด  4,485 5,152 
          - ต้นทุนเงินสด 1,375 823 
4. ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่) 660 592 
5. ราคาขาย (บาท/กิโลกรัม) 12.5 12.5 
6. รายได้รวม (บาท/ไร่) 8,250 7,400 
7. ผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสด (บาท/ไร่) 6,875 6,577 
8. ผลลอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่) 3,944 2,315 
9. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ไร่) 3,765 2,248 
10. อัตราผลตอบแทนต่อไร่ : (ร้อยละ) 84 44 
ที่มา: กุศล ทองงาม, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ และ ณฐภัทร สุวรรณโฉม, 2557 
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ตารางที่ ข11. ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตข้าวไร่ในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งค า ปางยาง และ
ขุนสถาน  

รายการ โป่งค า ปางยาง ขุนสถาน 
1. จ านวนตัวอย่าง (ครัวเรือน) 18 32 44 
2. พ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย (ไร่/ครัวเรือน) 5.7 8.7 5 
3. ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่)     
    3.1 ต้นทุนผันแปร 3,236 2,748 3,639 

   - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 640 465 1,082 
   - ค่าแรงงาน 2,596 2,283 2,557 

    3.2 ต้นทุนคงที่ 109 88 121 
    3.3 ต้นทุนทั้งหมด  3,345 2,836 3,760 
         - ต้นทุนเงินสด 833 267 1,060 
4. ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่) 303 230 378 
5. ราคาขาย (บาท/กิโลกรัม) 12.5 12.5 12.5 
6. รายได้รวม (บาท/ไร่) 3,788 2,875 4,725 
7. ผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสด (บาท/ไร่) 2,955 2,608 3,665 
8. ผลลอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่) 552 127 1,086 
9. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ไร่) 443 39 965 
10. อัตราผลตอบแทนต่อไร่ : (ร้อยละ) 13 1 26 
ที่มา: กุศล ทองงาม, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ และ ณฐภัทร สุวรรณโฉม, 2557 
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ตารางที่ ข12. เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนข้าวนาแบบเผาและไม่เผาของเกษตรกรตัวอย่างหมู่บ้านศรี
บุญเรือง 

รายการ แบบเผา แบบไม่เผา 
1. จ านวนตัวอย่าง (ครัวเรือน) 2 31 
2. พ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย (ไร่/ครัวเรือน) 3 4.3 
3. ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่)    
    3.1 ต้นทุนผันแปร 7,166 6,131 

   - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,196 1,013 
   - ค่าแรงงาน 5,832 5,019 
   - ค่าเสียโอกาส 138 99 

    3.2 ต้นทุนคงที่ 1,617 1,662 
    3.3 ต้นทุนทั้งหมด  8,783 7,793 
          - ต้นทุนเงินสด 2,476 1,794 
4. ผลผลติเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่) 905 625 
5. ราคาขาย (บาท/กิโลกรัม) 12 12 
6. รายได้รวม (บาท/ไร่) 10,860 7,274 
7. ผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสด (บาท/ไร่) 8,384 5,481 
8. ผลลอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่) 3,694 1,366 
9. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ไร่) 2,077 296 

ที่มา: เบญจพรรณ และคณะ, 2557 
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ตารางที่ ข13. เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนข้าวไร่แบบเผาและไม่เผาของเกษตรกรตัวอย่างหมู่บ้านศรี
บุญเรืองและหมู่บ้านดอนใหม่ 

รายการ 
แบบเผา  แบบไม่เผา 

ศรีบุญเรือง ดอนใหม่  ศรีบุญเรือง ดอนใหม่ 
1. จ านวนตัวอย่าง (ครัวเรือน) 4 12  12 8 
2. พ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย (ไร่/ครัวเรือน) 2.5 5.1  5.1 6.4 
3. ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่)       
    3.1 ต้นทุนผันแปร 4,510 5,415  3,187 4,088 

   - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 833 2,129  516 1,034 
   - ค่าแรงงาน 3,648 3,181  2,645 2,981 
   - ค่าเสียโอกาส 29 105  26 73 

    3.2 ต้นทุนคงที่ 280 269  234 208 
    3.3 ต้นทุนทั้งหมด  4,790 5,684  3,434 4,296 
          - ต้นทุนเงินสด 692 2,416  617 334.5 
4. ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่) 471 428  262 11.3 
5. ราคาขาย (บาท/กิโลกรัม) 11 11  11 3,764 
6. รายได้รวม (บาท/ไร่) 5,295 4,820  2,951 4,296 
7. ผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสด (บาท/ไร่) 4,603 2,404  2,334 1,669 
8. ผลลอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่) 784 -595  -236 -324 
9. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ไร่) 504 -864  -483 -532 

ที่มา: เบญจพรรณ และคณะ, 2557 
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ตารางที่ ข14. ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งค า 
ปางยาง และขุนสถาน 

รายการ 
โป่งค า ปางยาง 

(ฤดูฝน) 
ขุนสถาน 
(ฤดูฝน) ฤดูฝน ฤดูแล้ง 

1. จ านวนตัวอย่าง (ครัวเรือน) 56 45 26 44 
2. พ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย (ไร่/ครัวเรือน) 3.3 22.6 13.2 16.3 
3. ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่)      
    3.1 ต้นทุนผันแปร 4,825 3,640 3,605 3,815 

   - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,324 1,645 1,128 1,666 
   - ค่าแรงงาน 2,501 1,995 2,477 2,149 

    3.2 ต้นทุนคงที่ 165 190 105 275 
    3.3 ต้นทุนทั้งหมด  4,990 3,830 3,710 4,090 
          - ต้นทุนเงินสด 2,689 1,806 1,177 2,187 
4. ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่) 1,102 758 488 871 
5. ราคาขาย (บาท/กิโลกรัม) 6.6 8.2 8.2 7.5 
6. รายได้รวม (บาท/ไร่) 7,273 6,216 4,002 6,533 
7. ผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสด (บาท/ไร่) 4,584 4,410 2,825 4,346 
8. ผลลอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่) 2,448 2,575 397 2,718 
9. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ไร่) 2,284 2,386 292 2,443 
10. อัตราผลตอบแทนต่อไร่ : (ร้อยละ) 46 62 8 60 
ที่มา: กุศล ทองงาม, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ และ ณฐภัทร สุวรรณโฉม, 2557 
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ตารางที่ ข15. เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบเผาและไม่เผาของเกษตรกรตัวอย่าง
หมู่บ้านศรีบุญเรืองและหมู่บ้านดอนใหม่ 

รายการ 
แบบเผา  แบบไม่เผา 

ศรีบุญเรือง ดอนใหม่  ศรีบุญเรือง ดอนใหม่ 
1. จ านวนตัวอย่าง (ครัวเรือน) 5 23  34 5 
2. พ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย (ไร่/ครัวเรือน) 17 -  17 - 
3. ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่)       
    3.1 ต้นทุนผันแปร 4,312 4,925  4,515 4,286 

   - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,177 2,221  1,989 2,134 
   - ค่าแรงงาน 1,990 2,543  2,381 1,996 
   - ค่าเสียโอกาส 145 160  145 156 

    3.2 ต้นทุนคงที่ 269 257  239 199 
    3.3 ต้นทุนทั้งหมด  4,580 5,182  4,754 4,485 
          - ต้นทุนเงินสด 2,318 2,567  2,313 2,502 
4. ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่) 575 744  622 568 
5. ราคาขาย (บาท/กิโลกรัม) 8.12 8.02  8.17 7.44 
6. รายได้รวม (บาท/ไร่) 4,671 5,943  5,085 4,264 
7. ผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสด (บาท/ไร่) 2,354 3,376  2,772 1,762 
8. ผลลอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่) 359 1,018  571 -22 
9. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ไร่) 91 762  331 -221 

ที่มา: เบญจพรรณ และคณะ, 2557 
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ปี กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 1.ปรับพื้นท่ี             
2.เตรียมหลมุ             
3.ปลูก             
4.ใส่ปุ๋ย             
5.ตัดแต่งก่ิง             
6. ปลูกซ่อม             

2 7.ท าแนวกัน
ไฟ 

            

8.ใส่ปุ๋ย             
9.ตัดแต่งก่ิง             

3-6 10.ท าแนวกัน
ไฟ 

            

11.ใส่ปุ๋ย             
7 12.ท าแนวกัน

ไฟ 
            

13.เริ่มกรีด             
14.ใส่ปุ๋ย             

 15.กรีด(เว้น
ช่วงผลัดใบ) 

            

8 ปี
เป็น
ต้น
ไป 

16.ใส่ปุ๋ย             

ภาพที่ ข3. ปฏิทินการผลิตยางพารา 
ที่มา: มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อม, 2555 
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ชนิดพืช 
เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ผักกาดเขียวปล ี             
พริกใหญ ่             
พริกข้ีหนูเม็ดใหญ ่             
ขิง             
ฟักทอง             
มะเขือยาว             
ถั่วแขก             
กระเทียม             
ถั่วลันเตา             
ผักกาดกวางตุ้ง             
แตงกวา             
หมายเหตุ:                        คือช่วงเวลาการปลูกและดูแล และ                    คือ ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยว 
ภาพที่ ข4. ปฏิทินการปลูกผักเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
ที่มา: พรสิริและจิรวรรณ, 2557 

 

ชนิดพืช 
เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด ์             
ลิ้นจี ่             
มะม่วง             
เงาะ             
ล าไย             
มะม่วงหิมพานต ์             
ไผร่วก             
มะขามหวาน             
มะขามเปรี้ยวฝักโต             
มะนาว             
ส้มเขียวหวาน             
หม่อน             
มะแขว่น             
หมายเหตุ:                      คือ ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยว 

ภาพที่ ข5. ปฏิทินการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นที่ส าคัญ 
ที่มา: พรสิริและจิรวรรณ, 2557 

 


