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บทคัดย่อ
การวิจัย นี้มีวัตถุป ระสงค์เ พื่อศึ กษา แนวทางของกระบวนการเรียนรู้การเกษตรผสมผสานของกลุ่ มเครือญาติเ กษตรกร
ต.แสลงพัน จ.บุรีรัมย์ ทาการศึกษาด้วยการสังเกตและกระตุ้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มและสัมภาษณ์เดี่ยวเกษตรกรจาก 5 ครัวเรือน พบว่า กระบวนการเรียนรู้ของเครือญาติ
เกษตรกรเกิดจากประสบการณ์ที่ล้มเหลวด้านการผลิตเพื่อขายเป็นการเกษตรตามกระแสหลัก จนก่อหนี้สินล้นพ้นตัว จึงกลับมาใช้
หลักแนวคิดการพึ่งพาและรู้จักตนเอง เป็นการดาเนินชีวิตอย่างมีสติ อย่างมีเหตุผล มีผล เกิดปัญญาปฏิบัติ โดยมีหลักยึดถือปฏิบัติ
ต่อสายเลือดและเครือญาติเดียวกันด้วยความรัก หลักอริยสัจ 4 หลักความพอเพียงและตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ทาให้มีแรงบันดาลใจ
อุดมการณ์ ตั้งใจที่ จะพัฒนาตน โดยจากประสบการณ์ที่พบเพื่อนาไปแก้ปัญหาดังกล่าว กลุ่มเครือญาติจึงมีระบบการเรียนรู้โดย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากชีวิตจริง มีการทดลองศึกษา สังเกตเพื่อสร้างองค์ความรู้ เป็นการพัฒนาตนที่จะนาไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่าง
เท่าเทียม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนามาแก้ปัญหาในระบบการผลิต โดยปฏิบัติแปลงที่ทากินตนเอง มี
ประสบการณ์จริงของชีวิต มีการเยี่ยมเยียนแปลงกันรอบปี ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้นาไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบเชิงประจักษ์และ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ ทบทวนสิ่งที่ตนเองปฏิบัติกับสิ่งที่เครือญาติได้ปฏิบัติ ได้มองเห็นถึงอดีต ปัจจุบันและการ
คาดการณ์ ใ นอนาคต เกิ ดความตระหนั กถึ งคุ ณค่ าและความหมายของหน้ าที่ ที่ ต นเองดารงอยู่ ในด้านครอบครัว ทรัพ ยากร
เศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติ จึงเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณภายใน จนเกิดการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม โดยทาการเกษตรแบบผสมผสานที่เน้นการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างกัลยาณมิตร ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันใน
เครือญาติ มี ค วามสั มพันธ์กันในแนวราบ มี การเยี่ ยมเยี ย นแปลงกันอย่ างต่ อเนื่ อง ผลการเรี ยนรู้เ กิ ดการพึ่ งตนเองได้ใ นระดั บ
ครอบครั วและเครือญาติ สามารถพั ฒนาตนเป็นบุคคลที่มีทักษะในการเรียนรู้ มี การวิเ คราะห์อย่างเป็ นระบบขึ้ น มีการสัง เกต
ทดสอบในไร่นา มีความมั่นคงด้านอาหาร มีสุขภาวะที่ดีขึ้นและแนวคิดในการขยายเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงเปลี่ยนแปลง
ไปสู่การพึ่งพาตนเอง เป็นการสร้างทักษะที่ทาให้เป็นบุคคลที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างจิตสานึกในด้านความดีงามของสังคม
ท่ามกลางความความแปรปรวนของกระแสโลกาภิวัตน์และบริโภคนิยมของสังคม
คาสาคัญ : เกษตรผสมผสาน, กระบวนการเรียนรู้, การรู้จักตนเอง และ การพึ่งพาตนเอง
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Self-realization and self-development processes through learning processes by
integrated farming system production for self-reliance
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Abstract
The purpose of the research was to identify management system of self-actualization processes on
integrated farming system within farmer relative group in Buriram province, Thailand. The study was
conducted by participatory meeting, participatory observation and semi-structure interviews. Five members of
farmer were performed at farmer plot at Saleangphan district. In-depth interviews were conducted on 5
households. It was found that farmer relative group was emerged to overcome unsuccessful on growing for
commercial market by applying chemical-based inputs and resulting in indebtedness. The original from their
old past experiences had solved such problem by applying of Dhamma principles called “self-actualization”
based on reasonable way of life following with practical wisdom. The Dhamma principles were included with
Ariyasat 4 (four Noble Truths), self-reliance approaches with practicing mutual aid concept to relative. Such
approach resulted inspiration, ideology and self-development for resolved their problems. Based on such
situation and brighten ways of life in solving problems. Farmer relative group set up learning system by
sharing life experience, observation, brainstorming and reflection own ways to solve the problem with
systemic attention. Believing in self-actualization, conducting farmers’ researches togetherness to resolve their
problem, integration new knowledge with local knowledge based on empirical practice, doing researches and
exchange practical wisdom by network of farm visiting and reflection. Ways of systematic attention included
analysis what real life happened and would happen in present, past and future, raising awareness in own
family, meaningful life, natural resources, economics and country that having spirit development with
changing paradigm and behavior. The final results included building up biodiversity, establishing friendship
with continuous network participation, strengthening the network, wellness and healthy living, high food
security, following with increasing of short and long-term income. The emerging up of self-awareness
capability could build up of learning farmer skill with moral conduct that having relied on themselves under
consumerism fashion and globalization streams.
Keywords : Integrated farming, Learning processes, Self-actualization and Self-reliance
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บทนา
ภายหลังจากที่มีการปฏิวัติเขี ยว กระบวนการผลิ ต
ทางการเกษตรเปลี่ยนแปลงเป้าหมายอย่างสิ้นเชิง โดยที่การ
เปลี่ยนแปลงการผลิตนั้น เน้นการลงทุนหรือปัจจัยนาเข้าใน
การผลิต เช่น สารเคมี เครื่ องจักร พั นธุ์พืช พันธุ์สัตว์ใหม่ ๆ
ทั้งมีการขยายระบบการชลประทาน โดยเน้นประสิทธิภาพ
การผลิ ต หรื อผลผลิ ต ต่ อไร่ นามาซึ่ ง การใช้ ปั จจั ย การผลิ ต
อย่ างมากมาย และต้ องใช้ เ ทคโนโลยีที่ ทั นสมั ย ในการเพิ่ ม
ผลผลิตทางการเกษตร เน้นการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ปุ๋ยเคมี สารเคมีในการป้องกั นและกาจัดศัตรูพื ช รวมทั้งใน
การส่ ง เสริ ม การเกษตรในอดี ต ที่ ผ่ า นมาได้ มุ่ ง เน้ น การ
ถ่ายทอดความรู้ ด้านการเกษตรแผนใหม่ ไปสู่เ กษตรกรใน
ลักษณะจากบนลงล่าง (Top Down) โดยมีวัตถุประสงค์ให้
เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ ที่เน้น
การผลิตและผลผลิตต่อพื้นที่หรือเพื่อขาย ซึ่งเป็นการละเลย
ต่อการพัฒนาตัวเกษตรกร (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2548)
จากผลการพัฒนาการเกษตรที่เน้นการผลิตเชิงเดี่ยว
เน้นการใส่ปัจจัยการผลิตจากภายนอก นามาซึ่ง ความทุกข์
ก่ อ หนี้ สิ นพ อกพู น สร้ างค วามความเ สื่ อ มโ ท รมต่ อ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ มและต่ อ สุ ข ภาพมนุ ษ ย์
ผลกระทบจากการใช้ สารเคมี ป้องกันและกาจั ดศัต รูพืช ใช้
สารเคมี เ กิ น ความจ าเป็ น ได้ ส ร้ า งความเสี ย หายทั้ ง โดย
ทางตรงและทางอ้อมต่อทั้งระดับทรัพยากร เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ งแวดล้ อมจนเกิด ปั ญหาเรื่องความมั่ นคงด้ านอาหาร
(ไพศาล, 2543) และมีผลต่อปัญหาด้านสุขภาพของประเทศ
ไทย (ปัตพงษ์, 2546) โดยจากรายงานของ เสาวนี ย์ และ
คณะ (2548) พบว่าเกษตรกรจานวน 84% ใช้สารเคมีในการ
ป้องกั นและกาจั ด ศั ต รู พื ช ซึ่ ง กลุ่ มสารเคมี ที่ ใ ช้ มากเป็ น 3
อันดับแรกคือ ไกลโฟเซท (glyphosate) พาราควอตไดคลอ
ไรด์ (paraquat dichloride) และอามิทริน (amitrin) ทั้งนี้
ได้มีการอ้างถึงรายงานการศึกษาจากการ รายงานของ ศิริพร
(2553) ได้กล่าวอ้ างถึง รายงานการศึ กษาของกรมวิ ชาการ
เกษตรว่า ในสารฆ่ าแมลงทุกๆ 100 กก. ที่ฉีดพ่นออกไป มี
เพียง 1 กก. เท่านั้น ที่ฉีดโดนแมลงแล้วทาให้แมลงตาย ซึ่ง
สารเคมี เกษตรเหล่านี้ จะตกค้างสะสมในสภาพแวดล้อมใน
ห่วงโซ่ อาหารและกระทบถึ ง ผู้ บริ โ ภค ผลจากการปลู กพื ช
เศรษฐกิจเชิงเดี่ยวนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาผลผลิตที่ตกต่า
โรคแมลงรุมเร้า ความเสื่อมโทรมในแทบทุกด้านที่เกิดขึ้นใน
สั ง คม ในขณะที่ ต้ น ทุ น การผลิ ต สู ง ขึ้ น ค่ า ปุ๋ ย ค่ า ยา ค่ า
สารเคมีท างการเกษตรแพงขึ้ น ทาให้ เกิ ดความเสื่อ มโทรม
ตั้ ง แต่ ระดั บ ทรั พ ยากร เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ หลายคนมีภาระหนี้สินมากมาย จน
ต้องขายที่ทากินสิ้นเนื้อประดาตัว ทุกข์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทาให้
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หลายคนเอาตัวไม่รอดไปเป็นทาสขายแรงงาน การเกษตรที่
พึ่งตลาดจนสุดโต่ง นามาซึ่งปัญหามากมายในเกษตรกรราย
ย่อย
สภาพจากการพั ฒ นาเชิ ง เดี่ ย วในกระแสหลั ก นั้ น
กลั บ พบว่ า มี เ กษตรกรอี ส านกลุ่ มหนึ่ ง ที่ ส ามารถฝ่ าวิ กฤต
ปัญหาดังกล่าวออกมาได้ด้วยการใช้สติ อาศัยปัญญา ความรู้
ท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ มาแก้ไขวิกฤต
ปัญหา โดยอาศัยแนวความคิดที่ว่า “การกลับคืนสู่รากเหง้า
ของตนเอง ” (เสรี, 2529) ด้วยการมองเห็นธรรมชาติที่ยัง
อุด มสมบู ร ณ์ คุณค่ าของธรรมชาติ ห รื อการเห็ นสั ง คมของ
ตนเองที่แบ่งปันด้วยน้าใจ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันด้วยวัตถุ
สิ่งของ แรงกาย แรงใจหรือการยึด หลักธรรมเป็นเครื่องยึ ด
เหนี่ยวจิตใจ ซึ่งเกษตรกรเหล่านี้ได้นาแนวความคิดดังกล่าว
มายึ ดเป็ นแนวทางหลั กในการด าเนิ นชีวิต อย่างมั่นใจ โดย
ดารงเอกลั กษณ์ความเป็นตัวตนได้ บนเส้นทางกระแสการ
พัฒนาของระบบทุนนิยม ที่เต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนใน
สังคมยุคปัจจุบัน บุคคลริเริ่มในการคิดและวิถี ปฏิบัติ ที่ต่าง
จากการพัฒนาแบบกระแสหลักได้รับการยกย่อง ยอมรับนับ
ถือจากคนในชุมชนว่าเป็นผู้นา ผู้รู้ ผู้ที่ชาวบ้านสามารถพึ่งพา
ได้โดย เรียกชื่อว่า “ปราชญ์ชาวบ้าน” จากความล้มเหลวที่
ผ่านมาของโครงการพัฒนาการเกษตรจากหน่วยงานของรัฐ
ประกอบกับการส่งเสริมการเกษตรเชิงเดี่ยวมายาวนาน ทา
ให้ เ กิ ด ความเสื่ อมโทรมในหลายมิ ติ ตั้ ง แต่ ฐ านทรั พ ยากร
สภาพการผลิ ต เศรษฐกิจสัง คมและก่ อเกิ ดภาวะหนี้สิ นล้ น
พ้นตัวของเกษตรกร สภาพการณ์ดังกล่าวทาให้กลุ่มปราชญ์
ชาวบ้ า น หั น กลั บ มาท าเกษตรประณี ต 1 ไร่ เกษตร
ผ ส ม ผ ส า น เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย์ เ ก ษ ต ร ท ฤ ษ ฎี ใ ห ม่
วนเกษตร หรือเกษตรธรรมชาติ
จากการศึ ก ษาเบื้ อ งต้ น ที่ บ้ า นบุ ก้ านตงพั ฒ นา
ต.แสลงพัน อ.ลาปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ พบว่ากลุ่มเครือญาติ
นามสกุลหนึ่ง ได้หันกลับมาเรียนรู้จากธรรมชาติ ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่ น เพื่ อพั ฒ นาตนและนาไปสู่ การพึ่ ง พาตนเองทั้ ง ใน
ระดับปัจเจกและระดับกลุ่มของเครือญาติเป็นเวลาประมาณ
5-6 ปี กลุ่มเครือญาติดังกล่ าวมีกระบวนการเรียนรู้อย่างไร
จึง สามารถท าให้ ร ะดับ ปั จเจกและกลุ่ มเครื อญาติ ออกจาก
ภาวะหนี้สินและความเสื่อมโทรมของทรัพยากร จนนาไปสู่
ความสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ทั้งในระดับเศรษฐกิจและ
ทรัพยากรได้ ความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ปัจจัยที่
มีผลต่อการพัฒนาของกลุ่มอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการนาไป
ขยายผล
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วิธดี าเนินการวิจยั
ประชากรที่ ทาการวิจัย คื อ กลุ่มเครื อญาตินามสกุ ล
หนึ่ง ที่ประสบกับ ภาวะปั ญหาเรื่ องความยากจนและหนี้สิ น
ของ หมู่ ที่ 16 ต. แสลงพั น อ.ล าปลายมาศ จ. บุ รี รั ม ย์
ท าการคั ด เลื อกกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น แบบเจาะจงที่ เ รี ย กว่ า
Purposive sampling โดยพิจารณาถึงความสมัครใจและ
ความสนใจของประชากรที่ ศึ กษา รวมทั้ งการวิเ คราะห์ ใ น
ระดับ ครั วเรือนที่ มี ฐานทรัพ ยากรและดาเนิ นกิ จกรรมด้ าน
การเกษตร ตลอดจนการมีแนวความคิดการพึ่งพากันในกลุ่ม
เครือญาติและพึ่งพาตนเองเป็นเชิงประจักษ์
การรวบรวมและวิเ คราะห์ ข้อมู ลการวิ จัยครั้งนี้ เน้ น
การศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพและใช้แนวทางการปฏิบัติการ
อย่างมีส่วนร่วม (PAR-Participatory Action Research)
โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนและสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม ในช่วงปี 2552-2555 จานวน 16 ครั้ง แต่ละครั้ง
มีการแลกเปลี่ยนประมาณ 8 คน ทาการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมและบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาข้ อมูลปฐมภู มิเกี่ยวกับ สมาชิกใน
ครัวเรือน เพื่อได้ข้อมูลละเอียดโดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง สัมภาษณ์แบบกลุ่มและแบบเป็นรายบุคคล และ
นาข้ อมู ล มาวิ เ คราะห์ ถึ งยุ ท ธศาสตร์ การเรี ยนรู้ ระบบการ
เรียนรู้ การปฏิบัติและปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 3 ทาการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงคุณภาพ
จากการเข้าร่วมสังเกตแบบมีส่วนร่วม ในช่วงปี 2552-2555
ในประเด็นที่กล่าวมาแล้วข้างต้น (สุจินต์ และสุเกสินี, 2530)
ผลและวิจารณ์ผลการวิจยั
1. แนวทางของการเข้าสู่ระบบเรียนรู้เพื่อพึ่งพาตนและการ
รู้จักตนเอง
จากการการสั มภาษณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายหลั ง จากการดู
วิ ดี ทั ศ น์ ที่ นาย นิ สิ ต ค าห ล้ า นั ก ศึ ก ษาป ริ ญ ญ าเอก
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงประมาณปี
2548 ที่ นาวี ดี ทั ศ น์ แ ละหนั ง สื อจากเครื อข่ ายกลุ่ มปราชญ์
ชาวบ้ า นมาฉายให้ ดู แ ละท าการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล อย่ า ง
สม่ าเสมอ ตลอดจนได้ รั บ รู้ เ รื่ อ งแนวคิ ด เรื่ อ งเศรษฐกิ จ
พอเพียงในมิติต่างๆ ในหลักการได้กล่าวถึงความพอประมาณ
การมีภูมิคุ้มกันและการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุมีผล จึงได้เกิดการ
ทบทวนถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ที่ ผ่ า นมา โดยการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมที่เน้นการพึ่งพาปุ๋ยเคมี ยา สารฆ่าแมลง ทาให้
เกิดภาระหนี้สินและขาดทุนสูง จึงได้นาแนวคิดเรื่องปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ใน
การดารงชีวิต เพื่อเน้นการพึ่งพาตนเองให้ได้ ใช้ชีวิตอย่างมี
เหตุมีผล มีศักดิ์ศรีของความเป็นคน เรียนรู้เพื่อที่จะอยู่อย่าง
มีความสุขกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงสามารถสรุปได้ว่า
การเรียนรู้ในระดับครอบครัวและกลุ่มเครือญาติ เกิดขึ้นได้
จากการสร้างแรงบันดาลใจ ก่อเกิดความตระหนักรู้ ในคุณค่า
และความหมายของสิ่ ง มีอยู่ ทบทวนจากประสบการณ์ ใ น
อดีต จนนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ และนาข้อคิด
ดั ง กล่ าวไปปฏิ บั ติ จ ริ ง ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ ทฤษฎี ภ าวะผู้ น า
รูปแบบเส้นทางและจุดหมาย (House, 1996)
การรู้จักตนเองเป็นหัวใจส าคั ญที่ จะพัฒนาตน การ
เรีย นรู้ พัฒ นาการ ทั้ งในระดับ การปฏิ บัติ ทฤษฎีแ ละหลั ก
วิชาการ การรู้จักตนเองจึงเป็นการค้นหาความถนัด จริตและ
ธรรมชาติในการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อนาไปสู่พัฒนาตนเอง
อย่างทรงพลัง แก้ปัญหาความยากจน ปัญหาทรัพยากรเสื่อม
โทรม ปัญหาครอบครัวล่มสลาย และพัฒนาตนไปในแนวทาง
แห่งสัมมาชีพ
คุณหมออภิสิทธิ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาล อุบลรัตน์
จ.ขอนแก่ น ได้ กล่ าวว่ า “เมื่ อได้ คิ ด จึ ง คิ ด ได้ ” หรื อดั ง ที่
ปราชญ์ของแผ่นดินคือ พ่อผาย สร้อยสระกลาง ท่านได้กล่าว
ไว้ ว่า “อ่ านตั วให้ ออก บอกตัวให้ ไ ด้ ในที่ สุ ด ชี วิต จะดี ขึ้ น ”
ปัจจุบันนี้หากยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล เพื่ อ
นาไปสู่ ค วามมี ต นเป็ นที่ พึ่ ง หลายท่ านยั ง ไม่ รู้ ว่าจะเริ่ ม ต้ น
อย่ างไรดี ? การวางแผนชี วิต อย่ างไรจึง จะทาให้ รอดและ
ค่อยๆ คลายภาระหนี้สินออกไปได้? โดยเฉพาะในภาคอีสาน
ที่มีสภาพพื้นที่ส่ วนใหญ่ เป็นที่ ดอนในภาคอีส านมีเกษตรกร
จานวนไม่ น้อยตกอยู่ ในภาวะดั งกล่ าว ทั้ งปราชญ์ ช าวบ้ าน
และพหุภาคี อีสานโดยช่ วยให้อีสานมีตนเป็นที่พึ่ งและไม่อยู่
ในภาวะที่ ย ากจน เช่ น เกษตรประณี ต 1 ไร่ เกษตร
ผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตรหรือ
เกษตรธรรมชาติ โดยแนวคิดดังกล่าวเป็นการพัฒนาเพื่อไปสู่
การมี ต นเป็ น ที่ พึ่ ง ทั้ ง ระดั บ ทรั พ ยากร เศรษฐกิ จ สั ง คม
สิง่ แวดล้อมและสุขภาพ เพื่อดารงชีวิตได้อย่างมีสุขและยั่งยืน
ในทานองเดียวกัน แสวง (2554) ได้ขยายความถึงแนวทาง
ในการพัฒนาตนโดยเฉพาะแนวทางนี้สามารถนาไปใช้ได้กับ
เกษตรกรรายย่ อย ในการการเริ่ ม พั ฒ นาตั ว เองสิ่ ง ที่ ค วร
ตระหนักรู้ในมิติต่างๆ ควรมี ดังนี้
- เราคือใคร
- มีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแบบไหน อะไรบ้าง
- มีความรู้ความสามารถในด้านใดบ้าง
- มี ตั ว ช่ ว ยด้ า นใด มากน้ อ ย ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณ
คุณภาพ และความยั่งยืน มากน้อยเพียงใด
แล้วนากลับไปพิจารณาเป้าหมาย ว่า
- ชีวิตนี้เราต้องการอะไร หรือ ต้องการทาอะไร
- เส้นทางนั้นเราพร้อมแค่ไหน
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- เราจะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ได้โดยวิธีใด มีตัว
ช่วยหรือไม่
- เป้าหมายหลัก เป้าหมายรองๆ มีอะไรบ้าง
- ทางเลื อกและทางออกในแต่ ล ะขั้ นตอนมี
อะไรบ้าง
และมีจุดสาคัญที่สุดที่ต้องพิจารณาคือ
1) มีความชัดเจนและไม่หลอกตนเอง
2) ใช้ ค วามรู้ ที่ เ ป็ น จริ ง และเป็ นธรรมชาติ
และ
3) เป้าหมายนั้นต้องเป็นจริงได้ ไม่เพ้อฝัน
ทั้งนี้ จากการแสวงหาทางออกในการทาการเกษตร
เพื่อแก้ปัญหาที่สร้างความทุกข์ให้แก่ชาวบ้านจึงมีการรวมตัว
ของเครื อข่ายเพื่ อแก้ปัญหาการเกษตรของชาติ โดยเฉพาะ
เกษตรกรรายย่อยในอีสาน ซึ่งมีเกษตรกรรมทางเลือกต่างๆ
ได้ถูกเสนอมามากมาย ดังได้ กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อสร้าง
ความพออยู่พอกิน เพื่อจะออกจากความทุกข์ ยาก จน เจ็บ
และนาไปสู่การสร้างความเจริญเติบโต ไปสู่ความสุขที่สัมผัส
ได้ที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม
2. ระบบการเรียนรูเ้ พื่อนาไปสู่การรูจ้ ักและพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง
การหาเงินเป็นตัวตั้ง ทาให้ชีวิตเป็นทุกข์ ความทุกข์
นั้นเกิด จากการพึ่ งพาคนอื่ น ปั จจัย ภายนอกที่ มีอิท ธิพ ลใน
การชั กน าให้ เ กิ ด การไม่ รู้ จั กตนเอง ไม่ พ บศั กยภาพและ
คุ ณ ค่ า ของตนเองจากระบบวิ ธี คิ ด แบบแยกส่ ว น ดั ง นั้ น
กระบวนการผลิต ด้วยแนวทางผสมผสาน เกื้อกูลกั น ทั้งลด
ต้นทุนการผลิตและเป็นการพึ่งพากันอย่างเป็นระบบ นาไปสู่
การรู้ จั ก พลั ง แห่ ง ความสามารถตนเองและแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพในระดับครอบครัวและระดับกลุ่มเครือญาติ
โดยมีหลักแนวคิด ดังนี้
2.1 หลักเครือญาติหรือสายเลือดเดียวกั น ดังคา
กล่าวที่ว่า “สายเลือดเดียวกัน ควรฮักแพงกันไว้ ” ความทุกข์
ยากในหมู่ เ ครื อ ญาติ ท าให้ ม านั่ ง วิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ ข อง
ปัญหา ทาอย่างไรที่จะทาให้เราพึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน พี่น้องกันหากขาดเหลือขึ้นมายังพอหยิบยืมกันได้
กระบวนการเรี ย นรู้ เ กิ ด จากการซึ มซั บ ว่ า เครื อญาติ เ รา
ยากจน ทุกข์ เป็นหนี้ สินเป็นเวลานานนับสิ บปี หากดาเนิ น
ชีวิตด้วยแนวทางที่เคยเป็นแบบเดิ มต่อไป จะทาให้ประสบ
กับความล้มเหลวในชีวิตมากขึ้น ซึ่งความสัมพันธ์แบบเครื อ
ญาติที่ดี ทาให้การแก้ปัญหานั้นประสบผลสาเร็จหรือพึ่งพา
ตนได้มากขึ้น สอดคล้องกับการรายงานของ สุนีย์ และคณะ
(2555) ที่ กล่ าวถึ งความสัมพันธ์ระหว่ างเครื อญาติว่า ศูนย์
การเรี ย นรู้ ชุ ม ชนบ้ า นหนองแสง ที่ สั ง กั ด หน่ ว ยงานจาก
ภาครั ฐได้เ ข้ามาสนั บสนุนให้ มีการจัด ตั้ง กลุ่ ม โดยให้ค นใน
ชุมชนมีส่วนร่วมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ เนื่องจากการ
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มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติระหว่างสมาชิกกลุ่มที่ดีและทั้ง
สามารถวางแผนในการดาเนินกิจกรรมด้วยตนเอง กลุ่มยังคง
รั กษากิ จกรรมกลุ่ มพร้ อมทั้ ง ประชุ มกลุ่ มอย่ างต่ อเนื่ องไป
อย่างยั่งยืน แม้ว่าหน่วยงานสนับสนุนได้ยุติบทบาทลงแล้ว
2.2 หลักอริย สั จ 4 ร่ วมวิ เคราะห์ถึ ง ตนในด้ าน
ต่างๆ เช่น ระดับ เศรษฐกิจ ทรั พยากร การบริโ ภค การใช้
จ่าย เพื่อหาเหตุข องปัญ หาและหาแนวทางแก้ ไข อย่างถู ก
ทาง มีเหตุมีผล ประจักษ์ การเรียนรู้จึงเป็นแบบค่อยเป็นไป
ซึมซับท่ามกลางบรรยากาศของเครื อญาติ ที่เป็ นกันเอง จึ ง
มองเห็ นเหตุ ข องความทุ กข์ แนวทางที่ จะแก้ ทุกข์ เ ช่ นการ
ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงปลา การปลูกพืชในคันนา การใช้ น้าหมั ก ชี วภาพ พร้ อมกั บ การลดการกู้ ยื ม จาก
นายทุ น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ สุ ขภาพ สิ่ ง แวดล้ อมและความ
อบอุ่นในครอบครัวที่เป็นสุข
การดับทุกข์

เหตุแห่ง
ทุกข์

ใคร่ครวญ/สรุป

ปฏิบัติ

แนวคิด/
วางแผน
แนวทางดับ
ทุกข์

ทุกข์

ภาพที่ 1 กระบวนการใคร่ครวญเพื่อหาแนวทางแก้ไขความทุกข์
2.3 หลักความพอเพียง ให้ความสาคัญอยู่ที่คุณค่า
ของการดารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี ท่ามกลางกระแสที่บริโภค
นิย ม เป็ นการบริ โ ภคให้ ส มดุ ล มี กิน มีใ ช้ ส อย มี สุ ข ภาพดี
ครอบครั วอบอุ่น สามารถลดหรื อปลดหนี้ ไ ด้ จะใช้อะไรก็
ขอให้มีสติ รู้จักประมาณตน
2.4 หลักตนเป็นที่พึ่งแห่งตนและหลักอิทธิบาท
4 เป็ นหลักในการพั ฒนาเพื่อการพึ่ งพาตนเองได้ ทั้ง ในด้าน
อาหาร พลัง งาน ที่อยู่อาศัย สร้างสุขภาวะที่ดี ในครอบครั ว
พัฒ นาความรู้เ พื่ อใช้ ในการท างาน ด ารงชีวิต เพื่ อเข้ าใจถึ ง
ชีวิต ว่า เราล้วนอยู่ อย่ างเชื่ อมโยงเกี่ ยวข้องกันไม่ ทางตรงก็
ทางอ้ อ มในโลกนี้ เข้ า ใจถึ ง การพึ่ ง พาอาศั ย กั น ในระดั บ
ครอบครัวและกลุ่มเครือญาติ ทาให้เกิดแนวความคิดพึ่งพา
ตนและเชื่ อมั่ นว่ าเราเป็ นผู้ นาชี วิต ตนเอง ต้ องพั ฒ นาและ
พึ่งพาตนเอง โดยสอดคล้ องกั บ อารี และทรงศักดิ์ (2551)
ซึ่งได้กล่าวว่า คนในชนบทมีการพึ่งพาตนเอง ทรัพยากรและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทาให้ชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและนาพา
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สังคมไปสู่เป้าหมายได้มีประสิทธิภาพ ความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้กลุ่มมีความยั่งยืน

ชุมชน ซึ่งนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่ช่วยพัฒนาสังคม
ให้ดีกว่าเดิม

3. กระบวนการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ประกอบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบไป
ด้ ว ยแปลงเกษตรผสมผสาน ที่ พั ก ในไร่ น า เน้ น การ
แลกเปลี่ ย น ขายและแบ่ ง ปั น นอกเครื อญาติ และในเครื อ
ญาติ เป็ นความสั มพั นธ์ แบบแนวราบ เป็ นการแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้จากชีวิต จริง จากการปฏิบัติจริง มีการทากิ จกรรมที่
เกื้อกูลกัน และซื้อขายกันในเครือญาติ ขณะเดียวกันก็ได้คิด
หาแนวทางเพื่ อพึ่ง พาตนเองหรื อแสวงหาความรู้ เพื่อพึ่งพา
ตนเอง เมื่ อ พบปั ญ หาก็ ไ ปถามผู้ รู้ ถามลู ก หลานที่ เ ป็ น
อาจารย์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย และสอบถามค้ นหาคาตอบ จาก
การดู วิดี ทั ศ น์ ป ราชญ์ ช าวบ้ านและค าแนะนาจากผู้ ป ฏิ บั ติ
เพื่ อ ข้ อ ปฏิ บั ติ นั้ น มาปรั บ ใช้ อี ก ที เป็ น ที่ น่ า สั ง เกตว่ า การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเครือญาติ จะเป็นแบบซึมซับค่อย
เป็นค่อยไป ทาให้แต่ละครอบครัวมีทักษะเกิดปัญญาปฏิบัติ
ที่จะมีตนเป็นที่พึ่ง สร้างระบบการเกษตรที่เน้นการพึ่งพากัน
เพื่อคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองในเบื้องต้น รวมทั้งมีกิจกรรมที่
ในทางการเกษตรที่เกื้อกูลสนับสนุนกัน นาไปสู่การแก้ปัญหา
ทั้งในระดับครัวเรือนตนเองและระดับกลุ่มเครือญาติได้ ด้วย
การสร้ า งระบบการพึ่ ง พาอาศั ย กั น ที่ ก่อ ให้ เ กิ ด การเสริ ม
กิจกรรมกันด้วย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างเครือข่าย
ทางสังคมคือ ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนสังคม (สัญญา, 2550)
เพื่อใช้อธิบายพฤติกรรมของกลุ่มคนในสังคมอันซับซ้อน สิ่ง
สาคัญ ของการมีค วามสั มพันธ์ กันในสังคมก็เพื่อแลกเปลี่ย น
ผลประโยชน์ ห รื อ ความพอใจในด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง การน า
ประสบการณ์มาใช้ใ นการดาเนินการแลกเปลี่ยนทางสังคม
ไม่ใช่เพียงแต่ผลประโยชน์ด้านวัตถุ ยังรวมทางด้านจิตใจ ซึ่ง
เป็นผลจากการค่อยๆ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จนนาสู่การ
ทดลองปรั บใช้ใ ห้ส อดคล้ องกับ ชีวิตจริง และได้รั บผลดี จาก
การปฏิบัติ โดยสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการความรู้ของ
Nonaka and Takeuchi (1995) และ Marduardtt (1996)
ได้ ก ล่ า วถึ ง ความส าคั ญ ที่ ต้ อ งการขั บ เคลื่ อ น คื อ การ
เปลี่ย นแปลงในระดั บกระบวนทั ศน์ ของสั งคม บุค คล ไปสู่
สั ง คมแห่ ง ความรู้ แ ละนวั ต กรรม เป็ นปั จจั ย ส าคั ญ ในการ
พัฒนาและการผลิตจึงจะอยู่รอดได้ในสภาพบีบคั้นรอบด้าน
ซึ่งมีลักษณะทานองเดียวกันกับแนวคิดของ Bass (2004) ที่
อธิบายถึงองค์กรที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถ
ยกระดับความรู้และทักษะของบุคคลได้ รวมทั้งสามารถสร้าง
เครือข่ายการเรี ยนรู้กับผู้ อื่น เกิ ด ความเข้ มแข็ ง และมีการ
พัฒนาได้ อย่ างยั่ งยื น และมี ความคล้ายคลึ งกับ แนวคิด ของ
Kilpatrick (2003) ที่ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ ที่เกิดการสร้างความแข็งแรง เกิดความแนบ
แน่ น สร้ างปัจจัย ต่างๆ เพื่อนาไปสู่ การพั ฒนาเศรษฐกิจใน

4. ผลการเรียนรู้
ผลการเรี ย นรู้ ข องกลุ่ มเครื อญาติ เ กษตรกรในการ
ผลิตแบบผสมผสานพบว่าวิธีการจัดการกระบวนการผลิต ซึ่ง
ได้แก่ การจัดการดิน การจัดการพืช/สัตว์ การจัดการน้า การ
จั ด การแรงงาน และการทราบถึ ง ความเคลื่ อ นไหวทาง
การตลาด เป็นผลจากการแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ ด้ วยปั ญ ญา
ปฏิบัติอย่างใคร่ครวญ ทาให้เกิดวิธีการปฏิบัติด้านการเรียนรู้
ของเกษตรกรในเครือข่าย ดังนี้
4.1 การออมดิ น และการจั ด การดิ น ดิ น เป็ น
ปัจจั ย พื้ นฐานที่ จะช่ วยให้ ฟ าร์ มเกิด การพั ฒ นาเป็ นเกษตร
อินทรีย์ ดินต้องมีการปรับปรุงให้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งธาตุ
อาหาร ความหลากหลายของสิ่งมี ชีวิตในดิน เอื้อให้เ หมาะ
ต่อกิจกรรมของสัตว์เล็กสัตว์น้อยในดินและสัตว์ที่นามาเป็น
อาหาร ต้ อ งรู้ จั ก ใช้ ดิ นอย่ างอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ค วามอุ ด ม
สมบู ร ณ์ ไ ปด้ ว ย ดิ น ที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ดี จ ะท าให้ พื ช
เจริญ เติบโตดี แข็งแรงไม่ และไม่ค่อยมีแมลงรบกวนให้เกิ ด
ความเสีย หายต่ อเศรษฐกิ จ และเอื้อต่อการมีสัตว์ ต่างๆ มา
อาศัยอยู่อย่างหลากหลายด้วยกระบวนการอินทรีย์ พืชที่ให้
ประโยชน์หลายอย่ างในพื้นที่ ทาให้ค วามอุดมสมบูรณ์ดินดี
ขึ้น การทาให้ดินมีชั้นที่สามารถดูดซับและกักเก็บน้าได้มาก
ทาให้ไม่ต้องรดน้าบ่อยหรือลดการระเหยของน้าจากชั้นดิ น
โดยตรง เช่น การจัดการที่มีคูคันนาใหญ่ขนาดเมตรครึ่ง ก็
สามารถปลู กพื ช บนคันได้ ห ลากหลาย ตั้ง แต่ ตระไคร้ ข่ า
กล้วย แคบ้าน แคนา กระเจียว พืชหัวใต้ดินต่างๆ ก็สามารถ
นาปลูกได้ อย่างเช่ น การปลูกข่าตามคู คันนาดินทราย ควร
สังเกตระดับน้าที่ท่วมในฤดูทานาเพื่อป้องกันข่าเน่าในฤดูน้า
หลาก ตลอดจนพิ จ ารณาถึ ง การมี ร่ ม เงาพ อประมาณ
เนื่องจากเป็นพืชไม่ชอบแดดแรงจัด ทั้งมีการจัดการดินโดย
การรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือแกลบ แล้วจึงทาการปลูกข่า
ตามขอบคันนาจะทาให้การขุดหัวข่าไปใช้ประโยชน์หรือไป
ขายไม่เปลืองแรงงาน ตลอดจนการมีแกลบรองก้นหลุมทาให้
ข่ าสะอาดล้ า งง่ าย รวดเร็ วไม่ ใ ช้ เ วลานานในการท าความ
สะอาด เทคนิ ค ต่ า งๆเหล่ า นี้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ค วรต้ อ งตระหนั ก รู้
เพื่อให้เกิดการเกื้อกูลกันและเป็นการประหยัดการใช้แรงงาน
4.2 การออมพืช/ออมต้นไม้ ต้นไม้ต้องพิจารณา
ถึงการใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย เช่น การบริโภค การใช้
สอยในการสร้ างที่ อยู่อาศั ย การใช้ เป็ นแหล่ ง ฟืน พลัง งาน
และความร่มรื่น และคานึงถึงเป็นที่พักของสัตว์หรือมีระบบ
รากลึกเพื่อให้น้าซึมลงใต้ ดินให้มาก ในเขตดินทราย ความ
เหมาะสมในพื้นที่ อย่างเช่น พืชที่ใช้บริโภคประจาคือ พริก
ผัก ไม้เลื้อย ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอยระยะสั้น ระยะกลาง
ระยะยาว อย่างเช่น การปลูกพวกถั่วๆ มะแฮะ ถั่วพู ตะขบ
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สามารถเป็นได้ทั้งอาหารเสริมให้แก่ ไก่ เป็ด และเป็นที่พั ก
หรือที่นอนของไก่ พื้นเมืองที่ สามารถนอนตามต้นไม้ ได้ ด้วย
การออมพืช ออมต้นไม้เราควรคานึงถึงกิจกรรมในฟาร์มว่ า
เกื้ อ กู ล กั นมากน้ อ ยเพี ย งใด ในกรณี ที่ เ ราเลี้ ย งปลา เราก็
สามารถปลู กแคบ้ าน ตามคั นบ่ อได้ หรื อพื ช ที่ ล่ อแมลงได้
โดยแมลงที่ ต กไปในบ่ อจะเป็ นอาหารธรรมชาติ ให้ แ ก่ ป ลา
หรือบางครั้งเราเดินไปเขย่าต้นหรือกิ่งไม้ตามขอบบ่อ แมลงที่
อยู่ ต ามใบก็ ต กลงไปในบ่อ เป็นอาหารเสริ มแก่ ปลาได้ เ ป็ น
อย่างดี
4.3 การออมสัตว์ การออมสัตว์ นั้นสามารถเป็ น
ทั้งแหล่งอาหาร แรงงานและเงินทุนหมุนเวียนได้ด้วย โดยมูล
สัต ว์ยั งสามารถนามาเป็นปุ๋ย บารุง ดินได้ อย่ างดี สัต ว์ที่ ควร
นามาออมในไร่นา เช่น สัตว์น้าในท้องถิ่นได้แก่ หอยขม ปลา
ท้องถิ่ นชนิด ต่างๆ อย่างเช่น ปลาหมอนา ปลาดุกนา ปลา
ช่อน โดยส่วนกลุ่ มสั ต ว์บ กหรื อสั ต ว์ค รึ่ ง บกครึ่ งน้ า หมู โค
กระบือ กบ ปูนา ฯลฯ ก็จะนามาพิ จารณาในการออมไว้ใ น
ฟาร์มโดยมีกิจกรรมที่เกื้อกูลกัน ซึ่งสัตว์เหล่านี้สามารถเป็น
อาหารในทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง เป็นการแก้ปัญหาเรื่องอาหาร
ขาดแคลนและภาวะโภชนาการ
4.4 การออมน้าและประสิทธิภาพการใช้น้า การ
ออมน้าเป็นหัวใจที่ สาคัญในการท าการเกษตร การออมน้ า
สามารถทาคู่กับการออมดิน การออมน้ารวมไปถึงการจัดการ
ดินให้ มีค วามชื้ นหรือน้าเพี ยงพอต่อการเพาะปลูกและการ
เจริญเติบโตของพืช การออมน้านี้จึงหมายถึงการจัดการน้ า
ในระดั บ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ความชื้ น ในดิ น ให้ เ พี ย งพอต่ อ การ
เจริ ญ เติ บ โตของพื ช กิ จ กรรมของสั ต ว์ เ ล็ ก สั ต ว์ น้ อ ยให้
เพี ยงพอทั้ง สาหรั บสั ตว์ ที่ใ ช้เ ป็ นอาหารและใช้เ ป็นแรงงาน
โดยระดั บ น้ าที่ ใ นบ่ อ บนดิ น และน้ าบาดาลต้ อ งค านึ ง ถึ ง
กิจกรรมการเกษตรในแต่ละปี ดังนั้นการออมน้าจึงพิจารณา
ตั้ง แต่ การจั ด การคั นดิน การจั ด การเพาะปลู กหรื อบริ ห าร
กิจกรรมการเกษตรอย่างพอเหมาะ การกักเก็บน้า การดูทาง
น้าไหลในไร่ นาเพื่อการกั กเก็บ การปรับ พื้นหรือขอบบ่ อให้
เก็บน้าได้ทั้งปริมาณและคุณภาพของน้ากรณีขุดใหม่ การขุด
เจาะบ่ อ บาดาลเสริ ม การเลื อ กพื ช ที่ เ หมาะกั บ การใช้
ประโยชน์และความสามารถในการปกคลุมดิน
4.5 แรงงานหรือพลังงาน แรงงานในไร่นา จัดให้
มีแรงงานพอที่จะดูแลในช่วงเริ่ มแรก ต้องดูความพร้อมของ
สภาพครัวเรือนด้วย การค่ อยๆ เริ่มทาทีละเล็กละน้ อยเริ่ ม
จากที่ขนาดเล็ก จะทาให้เราปรับตัวเรียนรู้ไปกับธรรมชาติใน
ไร่นาและตามทักษะและขีดความสามารถ เพื่อให้การทางาน
เป็ น สุ ข และช่ ว ยให้ ค รอบครั วพึ่ ง ตนเองได้ แ ละเกื้ อกู ล กั บ
กิจกรรมที่เ ครือญาติ ทา เช่ น การปลูกพืชผั กหลายอย่างใน
แปลงเดียวกัน เพื่อประหยัดการให้น้า การจัดการเรื่องธาตุ
อาหารและช่ ว ยในการป้ อ งการแพร่ ก ระจายของแมลง
ศัตรู พืช การใช้ แรงงานแบบช่วยแรงงานหรือลงแขกกั นใน
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กลุ่มเครือญาติในช่วงที่ต้องการแรงงานมาก เช่น ในช่วงเก็บ
เกี่ยวหรือนวดข้าว เป็นการทางานเพื่อลดการใช้แรงงานหรือ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้แรงงาน กล่าวคือเป็นการทางาน
ให้ระบบเลี้ยงตัวได้เพื่อให้ใช้แรงงานน้อยลง
4.6 ระบบตลาดในท้องถิ่นและในตัวเมือง ระบบ
การค้าขาย เครือข่าย ราคาสินค้าของพืชหรือสัตว์แต่ละชนิด
ในฤดู กาลต่ า งๆ นั้ น ต้ องติ ด ตามข้ อ มู ล เพื่ อ จะได้ ผ ลิ ต ให้
สอดคล้องกั บภาวะของตลาด ไม่เกิด ภาวะล้นตลาด ตลอด
ช่วงการเกิดภาวะราคาตก สามารถป้องกันการใช้แรงงานไป
ทากิจกรรมที่ทาให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาดในแต่ละช่วงของ
ฤดู ก าล ซึ่ ง ความรู้ ใ นข้ อมู ล ข่ า วสารนี้ ท าให้ ก ารผลิ ต ทาง
การเกษตรสอดคล้องกับกลไกของราคาตลาดทั้ งในท้ องถิ่ น
และตลาดในตัวเมือง นอกจากนี้ในบางฤดูกาลราคาพืชบาง
ชนิดก็มีราคาสูงเนื่องจากปัจจัยทางด้านภัยธรรมชาติเช่น ฝน
ตกชุ ก โรคระบาด หรื อ ด้ า นสั ง คม บุ ญ ประเพณี โดย
เกษตรกรก็จะทราบถึงสถานการณ์และวางแผนล่วงหน้า ทา
การผลิ ต เพื่ อให้ ข ายได้ ร าคาสู ง กว่ า ปกติ เช่ น ในช่ วงออก
พรรษา ปีใหม่ หรือช่วงสงกรานต์ เป็นต้น
5. ปัจจัยที่มีผลในด้านพัฒนาการของการเรียนรู้
เกษตรกรได้ชี้ ให้เห็นถึงความสาคัญ เรื่องอุ ดมการณ์
ในการพึ่งพาตนเองและภาวะความเป็นผู้นา ช่วยให้เกิดการ
ออกแบบแผนชีวิต เป็นการกาหนดทิศทางการพัฒนาอย่างมี
เป้ าหมายร่วมกั บ การมีแ รงบั นดาลใจ มี ฝั นที่ จะช่ วยเหลื อ
เหลื อเกื้ อกู ลกั นและพั ฒ นาตนไปด้ วยกัน ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
สุจินต์ และคณะ (2547) ได้กล่าวถึงปัจจัยด้านแรงจูงใจใน
การศึกษาพั ฒนากลไกการจั ดการความรู้เ พื่อพั ฒนาตาบลอาเภอ โดยได้ กล่าวถึ งปัจจัย ด้านแรงจูงใจได้แก่ เครือญาติ
และความเอื้ อ อาทร ผ่ านขนบธรรมเนี ย มวั ฒ นธรรมและ
ประเพณี มี การประสานงานเชื่ อมโยงกั นในองค์ ป ระกอบ
ต่างๆ ทาให้เ กิด กระบวนการเรี ย นรู้ การแก้ ปัญ หาร่ วมกั น
โดยมีโอกาสได้สร้างความรู้และกระจายความรู้ ซึ่งสอดคล้อง
กับ การรายงานของ สุ นีย์ และคณะ (2555) ที่ ได้ กล่ าวว่ า
กระบวนการกลุ่มต่อการปรับทัศนคติ วางแผน และปฏิบั ติ
ทาให้ เกิ ดการเรี ยนรู้เ ป็นวงจร เป็นการสร้างความเข้มแข็ ง
ให้กับ กลุ่มเครือญาติ และได้เน้นย้าถึง ความสามัคคี ซึ่งมา
จากความเป็นเครือญาติ ที่ส่ ง ผลให้ เกิ ดความรู้ สึกเป็ นพวก
เดียวกัน ทาให้ง่ายต่อการร่วมมือในการทากิจกรรมร่วมกั น
และปั จจั ย ที่ ท าให้ กลุ่ มมี การด าเนิ นงานอย่ างต่ อเนื่ อง คื อ
กร ะ บ วนการ กลุ่ มมี การ ด าเ นิ น ง านที่ ไม่ ซั บ ซ้ อน มี
ความสัมพันธ์กันระหว่างในแนวราบ ทาให้พึ่งพาปั จจัยการ
ผลิตซึ่งกันและกันและดาเนินกิจกรรมของกลุ่มร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง
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สรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
ระบบการเรี ยนรู้ และพัฒ นาตนของกลุ่ มเครื อญาติ
เกษตรกร ได้ พั ฒ นาตนให้ เ กิ ด ความตระหนั กรู้ ถึ ง ระบบ
ทรั พ ยากร ระดั บ เศรษฐกิ จ สั ง คม วิ ถี ชี วิ ต น าไปสู่ ก าร
เปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมที่รู้ จักตนเองและพร้อมที่ จะพั ฒนา
ตนเองเพื่ อ ตอบโจทย์ ชี วิ ต ของตนเองและกลุ่ มเครื อ ญาติ
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ โลกของทุนนิยม ที่ มีความผั น
แปรสู ง โดยยึ ด หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ที่ ส ร้ า ง
จิตสานึก สร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าและความหมายที่ตน
มี จนเกิดการปฏิบัติที่นาไปสู่การพึ่งพาตนเองและกลุ่มเครือ
ญาติ
ผลการจัดการความรู้เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กัน เป็ นการจั ดการความรู้ เกิ ดการยกระบบของความรู้ มี
การพู ดคุ ย แลกเปลี่ย นเรี ยนรู้กันบ่ อยครั้ง และนาความรู้ ไ ป
ปฏิบัติ เมื่อได้ผลก็นามาขยายไปในกลุ่มเครือญาติตลอดจน
ในเรื่องอื่นที่เ กี่ยวข้องที่สั มพั นธ์กับวิ ถีชีวิตทั้ งในเชิ งสถานที่
และเวลา โดยการเรียนรู้นั้นมีลักษณะไม่เป็นทางการหรือมี
ความสั ม พั น ธ์ ใ นแนวราบที่ ส อดประสานเข้ า กั บ วิ ถี ชี วิ ต
อย่างเช่น ช่วงเวลาที่พบปะกันช่วงทาบุญหรือการไปมาหาสู่
เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรในรอบปีบ่อยครั้ง วิธีปฏิบัติดังกล่าว
เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญและแนบแน่นกับวิถี ชีวิต ก่อให้เกิดการฝึกคิดวิเคราะห์อย่างเชื่อมโยง จากเหตุไป
หาผล จากผลไปหาเหตุ ในกระบวนการผลิ ต ด้ านเกษตร

ผสมผสานอย่ างใคร่ ครวญ สร้างแรงบันดาลใจ นาไปสู่ การ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและนาไปสู่
การสร้างความสั มพันธ์ที่ดี ในเครือญาติ อีกด้ วย ซึ่งแนวคิ ด
ดั ง กล่ า วอาจจะสามารถน าไปปรั บ ใช้ ใ นสภาพพื้ น ที่ ที่ มี
ลั ก ษณะใกล้ เ คี ย งกั นในด้ านมิ ติ ข องฐานทรั พ ยากรระดั บ
ครัวเรือนและมิติด้านสังคม ซึ่งใช้กลไกด้านความเข้มแข็งของ
เครือญาติในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ปัจจัยที่มีผลสาคัญต่อการพัฒนาตนคือ การมีแนวคิด
ถึงการรู้จักตนเองเพื่อนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อ
การพึ่งพาตนเอง โดยตระหนักถึงคุณค่าและความหมายที่ตน
มี จึ ง ลงมื อ ปฏิ บั ติ เ รี ย นรู้ เ พื่ อต่ อ ยอดจากสิ่ ง ที่ มีอยู่ ใ ห้ เ กิ ด
สัมมาชีพ สู่ การพึ่ง พาตนทั้ งในระดั บ ครอบครั วตนเองและ
กลุ่มเครือญาติ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณกลุ่ มเครื อญาติ เ กษตรกรที่ ใ ห้ ข้ อมู ล ใน
ก า ร ศึ ก ษ า ต ล อ ด จ น ห ลั ก สู ต ร เ ก ษ ต ร เ ชิ ง ร ะ บ บ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่น ที่ ช่ วยเปิ ดโลก
ทัศน์การเรียนรู้และให้แนวทางการทางานให้กับผู้เขียน
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