


 มูลนิธิชีวิตไท (Local Act) เป็นองค์กรท่ีดำ�เนินง�นเพื่อส่งเสริม
ศักยภ�พเกษตรกรท่ีมีภ�ระหนี้สินม�อย่�งย�วน�นนับสิบปี รวมทั้งได้รับ
ทุนสนับสนุนจ�กสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2561 เร่ือยม�จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เกิดก�รพัฒน�ศักยภ�พ
เกษตรกรอย�่งครบวงจรทั้งก�รผลิต ก�รตล�ด และก�รบริโภค ต�มห่วงโซ่
อุปท�น เพ่ือนำ�ไปสู่ก�รบรรเท�ภ�ระหนี้สินของเกษตรกรที่มีส�เหตุหลัก
ม�จ�กก�รมีต้นทุนก�รผลิตที่สูงและร�ค�ผลผลิตตกต่ำ�ลง ที่สำ�คัญเป็นก�ร
สร้�งคว�มม่ันคงท�งอ�ห�ร สร้�งคุณภ�พและคว�มปลอดภัยของอ�ห�ร 
และส่งเสริมก�รบริโภคอ�ห�รที่ได้โภชน�ก�รเหม�ะสมต�มวัย นำ�ไปสู่
พฤตกิรรมก�รบรโิภคอ�ห�รเพือ่สุขภ�พอย�่งสมดุล และลดภ�ระผลกระทบ
จ�กก�รเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ในที่สุด

 คู่มือก�รพัฒน�พ้ืนที่ต้นแบบด้�นก�รผลิตเพื่อสุขภ�วะของช�วน�
ที่มีหนี้สิน ได้จัดทำ�ขึ้นภ�ยใต้โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พช�วน� เพื่อสร้�ง
แหล่งอ�ห�รปลอดภัยและสุขภ�วะที่ดีของชุมชนช�วน�และผู้บริโภค ที่มี
ก�รดำ�เนินง�นระหว่�งเดือนเมษ�ยน 2564 ถึงเมษ�ยน 2565 เพื่อรวบรวม

คำ�นำ�



กระบวนก�รพฒัน�ก�รผลติของเกษตรกรทีป่รบัเปลีย่นจ�กก�รผลติทีพ่ึง่พ�
ส�รเคมมี�เปน็ก�รผลิตแบบอนิทรยี ์ทีท่�งมลูนธิมีิก�รดำ�เนนิง�นม�อย�่งตอ่
เนือ่ง เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิก�รตกผลกึท�งคว�มคิดและเกิดก�รปรับเปลีย่นวิถี
ก�รผลิตของเกษตรกรด้วยตนเอง 

 มลูนธิฯิ หวงัเปน็อย�่งยิง่ว่� คู่มอืก�รพฒัน�ตน้แบบด้�นก�รผลตินี ้จะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องก�รนำ�ไปใช้เป็นแนวท�งในก�รส่งเสริมเกษตรกร
ให้เกิดก�รปรับเปลี่ยนวิธีก�รผลิตสู่ก�รผลิตเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้�งคว�ม
มั่นคงท�งอ�ห�รทั้งต่อเกษตรกร ครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป

มูลนิธิชีวิตไท (Local Act)
เมษ�ยน 2565 
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คู่มือการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
ด้านการผลิตเพื่อสุขภาวะ
ของชาวนาที่มีหนี้สิน

 เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่�เกษตรกรไทยต้องประสบปัญห�
หนี้สินจ�กก�รทำ�น�และจ�กก�รทำ�อ�ชีพเกษตรกรรมม�อย่�งต่อเนื่อง ถึง
แม้จะมีคว�มพย�ย�มในก�รแก้ไขปัญห�ดังกล่�วม�อย่�งต่อเนื่องก็ต�ม 
ปญัห�หนีส้นิทีเ่กษตรกรตอ้งเผชญิโดยเฉพ�ะในปจัจบัุนเกดิจ�กต้นทนุ
ก�รผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่�งย�กที่จะหลีกเลี่ยงได้โดยเฉพ�ะจ�กก�รนำ�
เทคโนโลยีม�ใช้แทนท่ีแรงง�นในครัวเรือน ก�รส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยเคมี
ในก�รผลิต รวมทั้งปัญห�ร�ค�ผลผลิตที่ตกต่ำ�ม�อย่�งย�วน�นทั้งๆ 
ท่ีผลผลิตท�งก�รเกษตรโดยเฉพ�ะข้�วเป็นอ�ห�รหลักที่คนไทยใช้เพ่ือก�ร
บรโิภค ดว้ยส�เหตนุีจ้งึทำ�ใหเ้กษตรกรตอ้งกู้ยมืจ�กเจ้�หนีใ้นระบบและนอก
ระบบเพือ่ก�รลงทนุท�งก�รเกษตร ซึง่เปน็อ�ชพีทีเ่กษตรกรยงัยดึเปน็อ�ชพี
หลกั บวกกบัเกษตรกรยงัคงมกี�รผลติพชืเชงิเดีย่วแบบเดมิและใชส้�รเคมใีน
ก�รผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตปริม�ณม�กและคุ้มค�่กับก�รลงทุน 

ส่วนที่ ส่วนที่ 

 ที่มาของการจัดทำาคู่มือ

   1.1   หลักก�รและเหตุผล
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คู่มือการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

ด้านการผลิตเพื่อสุขภาวะ
ของชาวนาที่มีหนี้สิน

 แต่ถึงกระนั้นก็ต�ม เกษตรกรยังคงหนีไม่พ้นกับภ�ระหนี้สินที่เกิดขึ้น
และมีคว�มย�กลำ�บ�กต่อก�รชำ�ระคืน ซึ่งภ�ระหนี้สินนี้เป็นส�เหตุสำ�คัญที่
ทำ�ให้เกษตรกรต้องสูญเสียที่ดินทำ�กินให้กับเจ้�หนี้ไปในที่สุด โดยเฉพ�ะ
ก�รสูญเสียที่ดินทำ�กินให้กับน�ยทุน และสุดท้�ยเกษตรกรก็ต้องกลับ
ม�เช�่ทีด่นิของตนเองจ�กน�ยทนุในก�รทำ�ก�รเกษตร สร�้งคว�มขมขืน่
ใจให้กับเกษตรกรเป็นอย่�งม�ก 

 มูลนธิชิวีติไท (Local Act) เป็นองคก์รพฒัน�เอกชนทีก่อ่ตัง้เมือ่
ป ี2548 มปีระสบก�รณด์�้นก�รทำ�ง�นเพ่ือแกไ้ขปญัห�หนีสิ้นและก�ร
ข�ดแคลนที่ดินทำ�กินของเกษตรกรโดยเฉพ�ะเกษตรกรที่ทำ�น� โดย
หลักคิดสำ�คัญคือก�รพัฒน�ศักยภ�พและคว�มเข้มแข็งให้กับเกษตรกรใน
ก�รจัดก�รปัญห�และส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้ ก�รส่งเสริมองค์คว�มรู้ รวม
ทัง้ก�รสือ่ส�รปญัห�ทีเ่กดิขึน้กบัเกษตรกรสู่สังคม เพือ่มุง่ให้เกิดก�รสนบัสนนุ
เกษตรกรโดยเฉพ�ะก�รซื้อผลผลิต และมุ่งผลก�รเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบ�ย
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ   

 ตลอดระยะเวล�ก�รทำ�ง�นเพื่อแก้ไขปัญห�หนี้สินเกษตรกร มูลนิธิฯ 
ได้พบบทเรียนสำ�คัญหล�ยประก�ร โดยพบว่� ปัญห�ของเกษตรกรนั้น
มีคว�มเรื้อรัง ย�วน�น ซับซ้อน และเปร�ะบ�งเชิงโครงสร้�งท�ง
สังคม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคว�มย�กในก�รแก้ไขปัญห� และอ�จต้องใช้
เวล�ย�วน�น ซึง่ผลท่ีไดร้บัอ�จนำ�ไปสูก่�รแกไ้ขปญัห�ใหเ้กษตรกรพน้ภ�ระ
หนี้สินได้ หรืออ�จเป็นเพียงแค่คว�มพย�ย�มในก�รแก้ไขปัญห�เท่�นั้น 

 แต่ในท�งตรงกันข้�ม มูลนิธิฯ ได้พบว่� มีเกษตรกรบ�งร�ยที่
ตกผลกึท�งคว�มคดิดว้ยตวัเองและส�ม�รถปรบัเปลีย่นวิธคีดิในก�ร
ทำ�เกษตรแบบเดิมที่พึ่งพ�ส�รเคมีสู่ก�รทำ�เกษตรอินทรีย์และเปลี่ยน
จ�กก�รผลิตพืชเชิงเดี่ยวม�ผลิตพืชท่ีหล�กหล�ยแบบผสมผส�น ซึ่ง
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คู่มือการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
ด้านการผลิตเพื่อสุขภาวะ
ของชาวนาที่มีหนี้สิน

เป็นท�งรอดเดียวห�กยังคงยึดอ�ชีพเกษตรกรรมเป็นอ�ชีพหลักต่อไป โดย
เกษตรกรสะท้อนคว�มรู้สึกได้อย่�งชัดเจนว่� ผลกำ�ไรจ�กก�รทำ�เกษตร
อินทรีย์นั้น คือ “คว�มสุข” ไม่ใช่ผลกำ�ไรที่เป็น “ตัวเงิน” อีกต่อไป 

 จ�กบทเรียนก�รทำ�ง�นที่สำ�คัญนี้ นำ�ไปสู่ก�รทำ�ง�นเพื่อต่อยอด 
และขย�ยผลในก�รส่งเสริมศักยภ�พเกษตรกรในก�รผลิตและก�ร
ประกอบอ�ชีพเสริมร�ยได้เพื่อมุ่งสู่ก�รแก้ไขปัญห�หนี้สินม�อย่�ง
ต่อเนื่อง ซ่ึงในระยะ 4 ปีที่ผ่�นม�นี้ มูลนิธิฯ ได้รับทุนสนับสนุนใน
ก�รดำ�เนินง�นจ�กสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 
(สสส.) นบัตัง้แตปี่พ.ศ. 2561 จนถงึปจัจบุนั โดยมเีป�้หม�ยเพือ่ใหเ้กดิก�ร
ผลิตที่ยั่งยืน มีผลผลิตที่ปลอดภัยในก�รบริโภค และมีระบบก�รตล�ด
ทัง้ในและนอกทอ้งถิน่ มรี�ยไดเ้พิม่ขึน้จ�กก�รผลติเกษตรอินทรียแ์ละอ�ชพี
เสริมร�ยได้ และมีก�รขย�ยผลสู่เกษตรกรในพื้นที่อื่นต่อไป จนในที่สุดจะ
นำ�ไปสู่ก�รปลดภ�ระหนี้สินได้ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ในระยะย�ว
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คู่มือการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

ด้านการผลิตเพื่อสุขภาวะ
ของชาวนาที่มีหนี้สิน

 แต่อย่�งไรก็ต�ม ก�รส่งเสริมศักยภ�พเกษตรกรนั้น ยังคงต้องมีก�ร
ดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่องต่อไป เนื่องจ�กคว�มพร้อมต่อก�รปรับเปล่ียน
วิธีคิดและวิธีก�รผลิตของเกษตรกรแต่ละร�ยไม่เท่�กัน ด้วยเหตุและปัจจัย
ทีแ่ตกต�่งกนัออกไป ซึง่ก�รดำ�เนินง�นในปทีี ่4 (ป ี2564-2565) น้ีมุง่เน้น 
ก�รยกระดับพื้นที่เป้�หม�ยเดิมเป็นพื้นที่เรียนรู้ของช�วน�วิถีใหม่สู่
ผูป้ระกอบก�รเกษตรอินทรีย ์และยกระดบัเปน็ศนูยเ์รยีนรูสู้เ่พือ่นเกษตรกร 
รวมทั้งก�รทำ�ง�นบูรณ�ก�รกับภ�คีเครือข�่ย  

 คู่มือก�รพัฒน�พ้ืนที่ต้นแบบด้�นก�รผลิตเพื่อสุขภ�วะของ
ช�วน�ที่มีหนี้สินนี้ เป็นก�รรวบรวมกระบวนก�ร/วิธีก�รทำ�ง�นและ
เครื่องมือต่�งๆ รวมถึงวิธีคิดในก�รส่งเสริมและพัฒน�ศักยภ�พเกษตรกร
ในก�รเป็นพื้นที่ต้นแบบก�รผลิต ภ�ยใต้ก�รสนับสนุนทุนจ�กสำ�นักง�น
กองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) นับแต่ปีพ.ศ. 2561 
จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์ก�ร/หน่วยง�น หรือกลุ่ม
เกษตรกรทีต่อ้งก�รทำ�ง�นเพ่ือส่งเสรมิศกัยภ�พเกษตรกรในก�รผลติเกษตร
อินทรีย์ โดยก�รนำ�เนื้อห�ส�ระไปประยุกต์ใช้ให้เหม�ะสมกับบริบทใน
พื้นที่นั้นๆ ต่อไป 
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ด้านการผลิตเพื่อสุขภาวะ
ของชาวนาที่มีหนี้สิน

 1.2   วัตถุประสงค์ในก�รจัดทำ�คู่มือ

 1. เพื่อรวบรวมแนวคิด กระบวน/วิธีก�ร และเครื่องมือที่สำ�คัญในก�ร
ทำ�ง�นเพือ่สง่เสรมิศกัยภ�พเกษตรกรในก�รเปน็พืน้ทีต่น้แบบด�้นก�รผลติ 
 2. เพือ่ถ�่ยทอดแนวคดิ กระบวน/วิธีก�ร และเคร่ืองมอืทีส่ำ�คัญในก�ร
ทำ�ง�นเพือ่สง่เสรมิศกัยภ�พเกษตรกรในก�รเปน็พืน้ทีต่น้แบบด�้นก�รผลติ
สู่ส�ธ�รณะ เพื่อประโยชน์ในก�รนำ�ไปประยุกต์ใช้ให้เหม�ะสมกับบริบทใน
แต่ละพื้นที่

 1.3   ประโยชน์ที่จะได้รับ

 หน่วยง�น/องค์กร หรือบุคคลที่มีก�รดำ�เนินง�นพัฒน�หรือต้องก�ร
ทำ�ง�นพัฒน� เพื่อก่อให้เกิดก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก�รผลิตจ�กก�ร
พ่ึงพ�ส�รเคมีม�เป็นก�รผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ได้นำ�ส�ระสำ�คัญในคู่มือ
นี้ไปประยุกต์ใช้ให้เหม�ะสมกับบริบท/พื้นท่ีของตน และเป็นก�รขย�ยผล
แนวคิดและกระบวนก�รก�รทำ�ง�นไปในวงกว้�งม�กขึ้น

 1.4   นิย�มศัพท์เฉพ�ะ

 แหล่งผลิต หม�ยถึง พื้นที่ องค์กร ชุมชน หรือกลุ่ม ที่มีก�รพัฒน�
กระบวนก�รผลติ หรอืก�รจดัก�รฟ�ร์มแบบเกษตรอินทรีย ์ท่ีใส่ใจตอ่วัฏจักร
ก�รหมนุเวยีนของทรพัย�กรให้เกิดคว�มสมดุลท�งธรรมช�ต ิและรักษ�คว�ม
หล�กหล�ยท�งชวีภ�พ มีปรมิ�ณท่ีได้รบัเพยีงพอ เพ่ือใหไ้ดอ้�ห�รทีมี่คณุค�่
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ท�งโภชน�ก�ร มีคว�มปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภ�พ ทั้งต่อผู้ผลิต  
ผู้จำ�หน่�ย และผู้บริโภค รวมทั้งมีคว�มพร้อมในก�รขย�ยผลไปสู่พื้นที่ 
องค์กร ชุมชน หรือกลุ่มต�่งๆ

        ต้นแบบก�รปรับตัวของช�วน�ที่มีปัญห�หนี้สิน หม�ยถึง กลุ่มช�วน�
ที่มีปัญห�หนี้สิน ข�ดแคลนที่ดิน แต่ส�ม�รถวิเคร�ะห์และจัดก�รปัญห�
หนี้สินของตนเองได้ โดยส�ม�รถยกระดับร�ยได้จ�กก�รผลิตแบบเดิมที่
สร้�งปัญห�หนี้สิน ปรับม�ทำ�ก�รผลิตแบบอินทรีย์ และลดต้นทุนโดยส่ง
ข�ยตรงใหผู้้บรโิภคและตล�ดทอ้งถิน่ มกี�รวเิคร�ะหร์�ยจ�่ยครอบครวั ทีท่ำ� 
ให้เกิดสมดุลท�งก�รเงิน มีกลุ่ม องค์กร ที่แก้ปัญห�ร่วมกันอย�่งจริงจังและ
ช่วยเหลือกัน ทั้งในด้�นก�รผลิต ก�รแปรรูป และก�รตล�ด หรือแม้กระทั่ง
ช่วยเหลือกันในด้�นปัญห�หนี้สิน และคดีคว�มที่ม�กกว่�ปัญห�หนี้สิน

 1.5   วิธีก�รศึกษ�

 ก�รจัดทำ�คู่มือต้นแบบก�รผลิต ใช้วิธีก�รศึกษ�ข้อมูลจ�ก 1) เอกส�ร 
ร�ยง�นโครงก�ร อ�ท ิเอกส�รโครงก�ร ร�ยง�นเมือ่สิน้สดุโครงก�ร ร�ยง�น
ก�รทำ�กิจกรรม ร�ยง�นก�รถอดบทเรียน เป็นต้น โดยศึกษ�ตั้งแต่ปี 2561-
ปปีจัจบุนั 2) สมัภ�ษณเ์จ�้หน�้ทีโ่ครงก�รและกลุม่เป�้หม�ย 3) รว่มเวทถีอด
บทเรยีนเมือ่ส้ินสดุโครงก�ร โดยจะนำ�ขอ้มลูทีไ่ดร้บั ม�ประมวลและวิเคร�ะห์
ร่วมกัน เพื่อนำ�ม�จัดทำ�เป็นคู่มือ
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 1.6   ข้อจำ�กัดในก�รศึกษ�

 ก�รพัฒน�พื้นที่ต้นแบบด้�นก�รผลิตเพื่อสุขภ�วะของช�วน�ท่ีมี
หนี้สิน ภ�ยใต้โครงก�ร “โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พช�วน�เพื่อสร้�ง
แหล่งอ�ห�รปลอดภยัและสขุภ�วะทีด่ขีองชมุชนช�วน�และผูบ้รโิภค” 
เป็นก�รจัดทำ�โครงก�รกับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่มีภ�ระหนี้สิน มีคว�ม
เสี่ยงสูงต่อก�รสูญเสียที่ดินทำ�กิน จะมีเพียงเกษตรกรบ�งส่วนที่ไม่มีภ�ระ
หนี้สินหรือมีหนี้สินแต่ส�ม�รถชำ�ระคืนได้ต�มเวล� 
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 โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พช�วน�เพื่อสร้�งแหล่งอ�ห�รปลอดภัยและ
สุขภ�วะที่ดีของชุมชนช�วน�และผู้บริโภค (2564-2565) ได้กำ�หนดพื้นท่ี
เป�้หม�ยในก�รดำ�เนินง�นไว้ 9 พื้นที่ ครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ ชัยน�ท 
สระบุรี สุพรรณบุรี ก�ญจนบุรี และพิษณุโลก โดยโครงก�รฯ ได้คัดเลือก
กลุ่มเกษตรกรเดิมที่เคยร่วมง�นกันม�ก่อนและส�ม�รถยกระดับเป็นพื้นที่
เรียนรู้ด�้นก�รผลิต 4 กลุ่ม/พื้นที่ เพื่อต่อยอดและขย�ยผลก�รดำ�เนินง�น
และยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ของช�วน�วิถีใหม่ที่ส�ม�รถปรับตัวโดยเฉพ�ะ
ในสถ�นก�รณ์ที่ไม่ปกติ สู่ก�รเป็นผู้ประกอบก�รเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งก�ร 
บรูณ�ก�รก�รทำ�ง�นรว่มกับภ�คีเครอืข�่ย โดยเกษตรกร 4 กลุม่/พืน้ที ่ไดแ้ก่

ส่วนที่ ส่วนที่ 

 บริบท/ลักษณะสำาคัญ
 ของพื้นที่เป้าหมาย
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           กลุ่มส่งเสริมก�รเกษตรครบวงจร 
     ตำ�บลบ�งขุด อำ�เภอสรรคบุรี จังหวัดชัยน�ท 

 เป็นกลุม่เกษตรกรทีเ่ข�้ร่วมโครงก�รตัง้แตป่ ีพ.ศ.   2561 จนถึงโครงก�ร 
ปีปัจจุบัน เพ่ือร่วมกระบวนก�รในก�รส่งเสริมศักยภ�พในก�รแก้ไขปัญห�
หนี้สินที่เกิดจ�กก�รทำ�ก�รเกษตรและป้องกันก�รสูญเสียที่ดินทำ�กิน 
โดยเกษตรกรที่เป็นสม�ชิกของกลุ่มส่วนใหญ่ประกอบอ�ชีพทำ�น�เป็น
อ�ชีพหลัก และกำ�ลังเผชิญกับภ�วะวิกฤตจ�กก�รเป็นหนี้ มีคว�มเสี่ยงสูง 
ต่อก�รเสียท่ีดินทำ�กิน และเกษตรกรบ�งร�ยกำ�ลังเผชิญปัญห�ก�รถูก 
ฟ้องร้องจ�กเจ้�หนี้ 

 ในก�รเข้�ร่วมโครงก�รตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นม� ทำ�ให้เกษตรกร
บ�งส่วนเกิดก�รปรับเปลี่ยนวิธีคิดในก�รผลิตและเกิดก�รปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมก�รผลิต เพ่ือลดต้นทุนก�รผลติเปน็อันดบัแรก และมกี�รเพ�ะปลกู 
แบบผสมผส�นแทนทีก่�รปลกูพชืเชงิเดีย่ว เพือ่สร�้งร�ยไดเ้สรมิจ�กผลผลติ
ดังกล่�ว นอกจ�กนี้ยังมีเกษตรกรบ�งร�ยได้ริเริ่มประกอบอ�ชีพเสริมเพื่อ
สร�้งร�ยไดเ้พิม่ เปน็ก�รบรรเท�หนีท่ี้หนกัลง และเกษตรกรบ�งร�ยส�ม�รถ
ซื้อที่ดินกลับคืนม�ได้

 สำ�หรับก�รเข�้โครงก�รในปทีี ่2 (ป ี2562) ทำ�ใหเ้กษตรกรบ�งร�ยหัน
ม�ปรบัเปลีย่นวธิกี�รผลติข�้วจ�กก�รใช้ส�รเคมใีนก�รผลติม�เปน็ก�รผลติ
แบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งในปีโครงก�รเป็นผู้รับซื้อผลผลิตทั้งหมดในระยะแรก
ของก�รปรับเปลี่ยน โดยใช้ก�รประกันร�ค�ข้�วที่ตันละ 12,000 บ�ท เพื่อ
สร�้งกำ�ลังใจและคว�มม่ันใจใหก้บัในก�รปรบัเปลีย่นก�รผลติ รวมทัง้เปน็ก�ร
ทำ�ให้เกษตรกรมั่นใจว่� ก�รแปรรูปข�้วเปลือกเป็นข�้วส�รนั้น เป็นก�รเพิ่ม
มูลค่�ผลผลิตม�กกว่�ก�รข�ยข้�วเปลือกซึ่งเป็นวิถีปกติของเกษตรกรที่ทำ�
น�ข้�ว 

2.1

กลุ่มอ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น (อสม.) รพ.สต.บ�งขุด
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 สำ�หรับก�รเข้�ร่วมโครงก�รในปีที่ 3 (ปี 2563) โครงก�รขย�ยผลก�ร
ทำ�ง�นรว่มกบัสม�ชกิครอบครวัของเกษตรกร เพือ่ใหเ้กดิคว�มรู ้คว�มเข�้ใจ 
ก�รตัดสินใจร่วมกันของสม�ชิกครอบครัว และเป็นก�รสร้�งแรงผลักดันให้
เกิดก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก�รผลิต ซึ่งผลก�รดำ�เนินง�นในปีน้ีได้นำ�
เครื่องมือ “กร�ฟชีวิต 7 ด�้น” และ “แผนธุรกิจแก้หนี้” ม�ปรับใช้ เพื่อ
ให้เกิดก�รทบทวนและวิเคร�ะห์ตนเองในหล�ยมิติ มีก�รว�งเป้�หม�ยชีวิต
ให้ชัดเจน เพ่ือจะนำ�ไปสู่วิธีก�รแก้ปัญห�ได้ด้วยตัวเอง และได้ใช้เครื่องมือ 
“แผนธุรกิจแก้หนี้” ในก�รจัดทำ�แผนธุรกิจแก้หนี้ เป็นก�รต่อยอดก�รทำ�
เกษตรกรรรมที่เป็นอ�ชีพเดิม หรือก�รทำ�อ�ชีพเสริมร�ยได้อ�ชีพใหม่ โดย
โครงก�รได้สนับสนุนงบประม�ณบ�งส่วนในก�รประกอบอ�ชีพต�มแผน
ธุรกิจแก้หนี้ท่ีเกษตรกรแต่ละร�ยจัดทำ�ขึ้น ซึ่งผลก�รจัดทำ�โครงก�รในปีนี้ 
ทำ�ให้เกษตรกรมีผลผลิตท�งก�รเกษตรที่หล�กหล�ยม�กขึ้น มีอ�ชีพเสริม
ร�ยได ้ช่วยใหเ้กษตรกรมีร�ยไดเ้พิม่ข้ึนและเริม่มกี�รออมเงนิไวส้ำ�หรับชำ�ระ
หนี้สิน 

 ผลจ�กก�รเข้�ร่วมโครงก�รของกลุ่มเกษตรกร ทำ�ให้เห็นก�ร
เปลี่ยนแปลงด้�นวิธีในก�รผลิตและก�รปรับเปลี่ยนวิธีก�รผลิต และก�ร
ประกอบอ�ชีพเสริมร�ยได้ ซึ่งนำ�ไปสู่ก�รบรรเท�ภ�ระหนี้สิน และลดคว�ม
เสี่ยงในก�รสูญเสียที่ดินทำ�กิน รวมทั้งเกษตรกรจะได้รับประโยชน์ในด้�น
ก�รมีแหล่งผลิตอ�ห�รปลอดภัยไว้เพื่อก�รบริโภคในครัวเรือน และเพื่อ
จำ�หน่�ยให้กับผู้บริโภคภ�ยในชุมชนและผู้บริโภคทั่วไป นับได้ว่�เป็นก�ร
ปรับเปลี่ยนที่ส่งผลดีในหล�ยด้�น จ�กพัฒน�ก�รก�รเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม
เกษตรกรดังที่กล่�วม� ก�รเข้�ร่วมโครงก�รในปีที่ 4 โครงก�รจึงมุ่งส่งเสริม
ให้กลุ่มเกษตรกรได้พัฒน�ตนเองและยกระดับเป็น “ผู้ประกอบก�รธุรกิจ
ก�รเกษตร” เพ่ือเปน็แหลง่รวบรวมผลผลติท�งก�รเกษตรของสม�ชกิกลุม่
และจดัหน�่ยทัง้ในตล�ดทอ้งถิน่ ตล�ดออนไลน ์และตล�ดองค์กร เพือ่ขย�ย
ฐ�นผู้บริโภคให้กว้�งม�กขึ้น รองรับผลผลิตที่จะมีเพิ่มขึ้น 
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2.2

ผลจ�กก�รท่ีกลุม่ส่งเสรมิก�รเกษตรครบวงจร ไดเ้ข�้รว่มโครงก�รตลอดระยะ
เวล� 4 ปีตอ่เนือ่งนี ้ทำ�ใหเ้หน็พฒัน�ก�รก�รเปลีย่นแปลงทัง้ในด้�นก�รผลติ 
ก�รจำ�หน่�ย และก�รให้บริก�รอ�ห�รปลอดภัย รวมทั้งก�รปรับตัวเพื่อแก้
ปญัห�ภ�ระหนีส้นิ ทำ�ใหก้ลุม่สง่เสริมก�รเกษตรครบวงจรส�ม�รถเป็นพืน้ที่
ต้นแบบด้�นก�รผลิต และส�ม�รถขย�ยผลสู่เกษตรกรกลุ่มอื่นได้นำ�คว�มรู้ 
และวธิกี�รปรบัตวัไปประยกุตใ์ช ้เพือ่ปรบัเปลีย่นวธิกี�รผลติและนำ�ไปสูก่�ร
แก้ไขปัญห�หนี้สิน แต่อย่�งไรก็ต�ม ก�รท่ีเกษตรกรกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็น 
เกษตรกรที่มีภ�วะหนี้สินสูงและอยู่ในภ�วะวิกฤตด�้นหนี้สิน กลับกล�ยเป็น
อุปสรรคสำ�คัญในก�รปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมก�รผลิตเช่นเดียวกัน

 

   กลุ่มอ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น (อสม.)
    รพ.สต.บ�งขดุ อำ�เภอสรรคบรุ ีจงัหวัดชยัน�ท (หรอื
   กลุ่มปลูกผักอินทรีย์)

 กลุ่มอ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ�้น (อสม.) หรือกลุ่มปลูกผัก
อนิทรยี ์เข�้รว่มโครงก�รตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2562 เป็นกลุม่ท่ีเปน็กำ�ลงัสำ�คัญในก�ร 
ทำ�ง�นด�้นอ�ส�สมัครป้องกนัโรค สง่เสรมิก�รออกกำ�ลงัก�ย ก�รฟืน้ฟผูู้ปว่ย
ติดเตียงร่วมกับโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บลบ�งขุด รวมทั้งมีคว�มรู้
เรือ่งก�รบรโิภคอ�ห�รปลอดภัย และมคีว�มสนใจก�รปลกูพชืผกัอินทรยีเ์ปน็

กลุ่มส่งเสริมก�รเกษตรครบวงจร
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พืน้ฐ�นเดมิอยูแ่ลว้ แตท่�งกลุม่ยงัข�ดองคค์ว�มรูใ้นก�รปลูกผักอนิทรยี ์เมือ่
ไดเ้ข�้รว่มโครงก�รในปแีรก (ปี 2562) จงึกล�ยเปน็กลุม่ทีเ่ปน็กำ�ลงัสำ�คญัใน
ก�รส่งเสริมให้ประช�ชนในพ้ืนที่หันม�บริโภคผักผลไม้ปลอดภัยอย่�งเพียง
พอต�มนโยบ�ยของรพ.สต.บ�งขุด และท�งกลุ่มได้ร่วมกันใช้พื้นที่ 4 ไร่ที่
เป็นพื้นท่ีรกร้�งว่�งเปล่�ในชุมชนเป็นพื้นที่ปลูกพืชผักและสมุนไพรอินทรีย์
ไว้เพื่อก�รบริโภค 

 สำ�หรับก�รเข้�ร่วมโครงก�รในปีที่ 2 (ปี 2563) โครงก�รได้ขย�ยผล
ก�รทำ�ง�นกับสม�ชิกครอบครัวในก�รถ�่ยทอดแนวคิดและวิธีปฏิบัติในก�ร
ปลกูพชืผกัอนิทรยีไ์วเ้พ่ือก�รบริโภค และทำ�ใหเ้กดิก�รดแูลสขุภ�พต�มหลกั
แพทย์วิถีธรรม และได้นำ�เครื่องมือ “กร�ฟชีวิต 7 ด้�น” และ “แผนธุรกิจ
แก้หน้ี” ม�ประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดก�รทบทวนและวิเคร�ะห์ตนเองในมิติ
ต�่งๆ ตัง้เป�้หม�ยชวีติ และนำ�ไปสูแ่นวท�งแกไ้ขปญัห�หนีส้นิใหก้บัสม�ชกิ
บ�งร�ยที่มีภ�ระหนี้สิน ซึ่งผลก�รดำ�เนินง�นในปีนี้ ทำ�ให้สม�ชิกกลุ่มมีร�ย
ได้จ�กก�รปลูกผักอินทรีย์ และร�ยได้จ�กก�รทำ�ปุ๋ยจ�กมูลไส้เดือน ก�รทำ�
น้ำ�ส้มควันไม้ เป็นต้น 

 ก�รเข้�ร่วมโครงก�รในโครงก�รปีนี้ (ปี 2564) มุ่งเน้นให้เกิดก�ร
พัฒน�ให้เป็นแหล่งผลิตพืชผักอินทรีย์และสมุนไพรที่หล�กหล�ย เชื่อมโยง 
กับตล�ดท้องถิ่นและตล�ดออนไลน์ ซึ่งจะเห็นได้ว่�กลุ่มปลูกผักอินทรีย์ 
ส�ม�รถเปน็พืน้ทีต่น้แบบในก�รถ�่ยทอดแนวคิดิก�รปลกูพชืผักอนิทรยีแ์ละ
พืชสมุนไพร เพื่อสุขภ�พ ขย�ยผลสู่พ้ืนที่หรือกลุ่มเกษตรกรอ่ืนที่สนใจใน
พื้นที่ และส�ม�รถยกระดับเป็นผู้ประกอบก�รธุรกิจก�รเกษตรกรได้ 



 2.3  กลุ่มเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ชุมชน ป๋วย อ้ึงภ�กรณ์  
    ตำ�บลบ�งขุด อำ�เภอสรรคบุรี จังหวัดชัยน�ท หรือ  
   กลุ่มวิส�หกิจชุมชนบ�งขุดร้อยใจ 

 เป็นกลุ่มเกษตรกรที่สม�ชิกส่วนหนึ่งเคยเป็นสม�ชิกของกลุ่มส่งเสริม
ก�รเกษตรครบวงจร ตัง้อยูใ่นพืน้ทีห่มูท่ี ่5 ตำ�บลบ�งขดุ อำ�เภอสรรคบรีุ เข�้
ร่วมโครงก�รเมือ่ป ีพ.ศ. 2562 ซึง่ในปแีรกนีส้ม�ชกิกลุม่ได้เรียนรู้ก�รประกอบ 
อ�ชพีเสรมิจ�กตน้ทุนเดมิของกลุม่ทีม่กี�รแปรรปูผลติภณัฑต์�่งๆ จ�กกลว้ย
ที่มีก�รปลูกกันอยู่จำ�นวนม�ก โดยก�รต่อยอดเป็นก�รทำ�แป้งกล้วย ก�รทำ�
คกุกี ้กลว้ยอบเนย กลว้ยฉ�บ กลว้ยอบ เปน็ต้น รวมถงึทำ�ก�รตล�ดออนไลน์
เพื่อข�ยผลิตภัณฑ์

 ในปทีี ่2 (ป ี2563) ท�งกลุม่ไดเ้ข�้รว่มโครงก�รตอ่เนือ่ง และโครงก�ร
ได้นำ�เครื่องมือ “กร�ฟอยู่ดีมีสุข” และ “แผนธุรกิจแก้หนี้” ม�ประยุกต์ 
เพื่อให้เกษตรกรได้ทบทวนและวิเคร�ะห์ตัวเอง รวมทั้งห�แนวท�งแก้ไข
ปัญห�ด้วยตัวเอง โดยโครงก�รให้ก�รสนับสนุนงบประม�ณบ�งส่วนในก�ร
ประกอบอ�ชพีเสรมิร�ยได้ ท่ีไดร้บัจ�กก�รใชเ้ครือ่งมอื “แผนธรุกจิแกห้นี”้ 
ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนภ�ยในกลุ่ม และได้จดทะเบียนเป็นกลุ่ม “วิส�หกิจ
ชุมชนบ�งขุดร้อยใจ” 

2.3

กลุม่เกษตรกรศนูย์เรยีนรูชุ้มชน ปว๋ย อึง้ภ�กรณ์
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2.4

 ในปีนี้ (ปี 2564) โครงก�รได้ดำ�เนินง�นเพื่อพัฒน�และยกระดับกลุ่ม
ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้�นก�รผลิต และขย�ยผลโดยก�รเป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่ม
พันธมิตรก�รเกษตรกรบ้�นน�งบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มใหม่ที่
สนใจเข้�ร่วมโครงก�รในปีนี้ด้วย นอกจ�กนี้ท�งกลุ่มวิส�หกิจชุมชนบ�งขุด
ร้อยใจมีคว�มโดดเด่นด้�นก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ต่�ง ๆ ที่ได้เรียนรู้จ�ก
กลุม่และจ�กก�รเข�้รว่มโครงก�ร จงึส�ม�รถเปน็วทิย�กรถ่�ยทอดองคค์ว�ม
รู้ด้�นวิธีคิดและก�รปรับเปลี่ยนวิธีก�รผลิต 

    

 กลุ่มวิส�หกิจชุมชนปันสุขออร์แกนิคกรุ๊ป เข้�ร่วมโครงก�รปีแรกเมื่อ
ปี 2562 เป็นกลุ่มที่ปรับเปลี่ยนก�รผลิตสู่เกษตรอินทรีย ์เนื่องจ�กได้รับผลก
ระทบจ�กมลพิษของโรงโม่หินที่มีอยู่จำ�นวนม�กในพื้นท่ี จึงเล็งเห็นว่�ก�ร
มีสุขภ�พดีเป็นสิ่งสำ�คัญ จึงได้รวมตัวกันและหันม�เพ�ะปลูกแบบเกษตร
อนิทรยี ์เพ่ือใหมี้ผลผลติปลอดภยัไวเ้พือ่ก�รบรโิภคและก�รจำ�หน�่ย มคีว�ม
ปลอดภยัต่อสขุภ�พทัง้ผูผ้ลิตและผู้บริโภค โดยกลุ่มไดท้ำ�ก�รผลติและแปรรูป 
เพ่ือจัดจำ�หน่�ยท้ังภ�ยในตล�ดท้องถ่ิน และมีพ่อค้�คนกล�งม�รับผลผลิต 
นอกจ�กนียั้งมกี�รรวบรวมผลผลิตโดยเฉพ�ะพชืผกัผลไม้ และผลิตภณัฑจ์�ก
สตัว ์จ�กเกษตรกรภ�ยในกลุม่ต�มออเดอรข์องผู้บริโภคในกรงุเทพมห�นคร
และปรมิณฑล นอกจ�กนีท้�งกลุม่กำ�ลงัเปดิตล�ดเพิม่เตมิทัง้ในพืน้ท่ีและนอก
พื้นที่ผ�่นก�รข�ยระบบออนไลน์

 ลกัษณะของเกษตรกรทีเ่ปน็สม�ชกิกลุม่ เปน็เกษตรกรทีม่ภี�ระหนีส้นิ
น้อยหรือไม่มีภ�ระหนี้สินเลย มีสถ�นะท�งสังคมในก�รเป็นผู้นำ�ชุมชนและ
อสม. เป็นต้น 

กลุ่มวิส�หกิจชุมชนปันสุขออร์แกนิคกรุ๊ป
ตำ�บลหน้�พระล�น อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี
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 เมื่อเข้�ร่วมโครงก�รในปีแรก (ปี 2562) โครงก�รได้สนับสนุนก้อน
เห็ดชนิดต�่งๆ ต�มคว�มต้องก�รของกลุ่ม รวมทั้งก�รอบรมเรื่องก�รขย�ย
พันธุ์พืช ก�รลดร�ยจ่�ยในครัวเรือน และก�รอบรมเรื่องก�รจัดจำ�หน�่ยและ
ก�รตล�ด ซึ่งเป็นก�รต่อยอดอ�ชีพเกษตรกรรมให้กับสม�ชิกกลุ่ม

 ในปีที่ 2 (ปี 2563) โครงก�รได้สังเคร�ะห์คว�มรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์
จ�กกลุ่ม อ�ทิ ก�รปลูกผักหว�น ก�รทำ�เชื้อเห็ด ก�รเตรียมแปลงในระบบ
เกษตรอินทรยี ์ก�รปลกูผกัต�มฤดกู�ล ก�รตอนกิง่ไม ้ก�รเลีย้งไกไ่ขแ่ละไก่
เนื้อในระบบอินทรีย์ รวมทั้งก�รสังเคร�ะห์องค์คว�มรู้เรื่องก�รทำ�ก�รตล�ด
พรีออเดอร์และตล�ดออนไลน์ รวมทั้งได้ขย�ยผลแนวคิดและก�รทำ�เกษตร
อินทรีย์ไปยังครัวเรือนที่สนใจในพื้นที่ได้จำ�นวนม�ก  

 ในก�รเข้�รว่มโครงก�รปีนี ้(ป ี2564) โครงก�รมุง่หวังทำ�ง�นเร่ืองก�ร
พัฒน�ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และหนุนเสริมให้เกิดก�รกระจ�ยผลผลิตอ�ห�ร
ปลอดภยัเพ่ือกระตุน้เศรษฐกจิชุมชน พฒัน�ระบบก�รข�ยออนไลนเ์พือ่ขย�ย
ผลสูผู่บ้รโิภควงกว�้ง รวมทัง้ยกระดบัเป็นผูป้ระกอบก�รธรุกจิเกษตรอนิทรยี์

กลุ่มวิส�หกิจชุมชนปันสุขออร์แกนิคกรุ๊ป



21
คู่มือการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

ด้านการผลิตเพื่อสุขภาวะ
ของชาวนาที่มีหนี้สิน

ส่วนที่ ส่วนที่ 

 กระบวนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้าน
  การผลติเพือ่สขุภาวะของชาวนาท่ีมหีนีส้นิ

              แนวคิดก�รพัฒน�พื้นที่ต้นแบบด้�นก�รผลิต

 3.1.1 แนวคิดก�รพัฒน�ศักยภ�พเกษตรกรให้เรียนรู้ปัญห� 
วิเคร�ะห์ปัญห�และแก้ปัญห�ด้วยตัวเอง 
 แนวคดิก�รพัฒน�ศกัยภ�พเกษตรกรใหเ้รียนรูป้ญัห� วเิคร�ะหป์ญัห� 
และแก้ไขปญัห�ดว้ยตวัเอง เปน็แนวคดิสำ�คญัทีม่ลูนธิ ิใชเ้ปน็แนวคดิหลกัใน
ก�รทำ�ง�นเพ่ือแกไ้ขปญัห�หนีส้นิช�วน�ม�จนกระทัง่ก�รทำ�ง�นเพือ่สง่เสรมิ
ก�รผลิตที่ยั่งยืนภ�ยใต้ก�รสนับสนุนทุนจ�กสสส. ซึ่งก�รพัฒน�ศักยภ�พ
เกษตรกรให้ส�ม�รถเรียนรู้และแก้ไขปัญห�ด้วยตัวเองได้ เป็นจุดเริ่มต้น
สำ�คญัทีจ่ะทำ�ใหเ้กดิคว�มยัง่ยนืในก�รปรับเปลีย่นพฤตกิรรม โดยเร่ิมจ�กก�ร
ชวนให้เกษตรกรได้คิด ทบทวน และวิเคร�ะห์ตนเองในด้�นต่�งๆ ที่เป็นต้น
เหตุหรือส�เหตุของภ�วะวิกฤตหนี้สินและเสี่ยงต่อก�รสูญเสียท่ีดินทำ�กิน 

3.1
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อันเนื่องม�จ�กก�รเป็นหน้ีสิน โดยเฉพ�ะคำ�ถ�มที่ เกี่ยวข้องกับทำ�
เกษตรกรรมทีเ่ปน็อ�ชพีหลกัและยังคงมกี�รทำ�เกษตรแบบเดมิม�อย่�งย�ว
น�นท้ังๆ ทีเ่กษตรกรรูด้วี�่ก�รทำ�เกษตรแบบเดิมนัน้ ได้ผลผลติไมคุ้่มค่�กบั
ก�รลงทนุ หรอืนำ�ไปสู่ก�รเปน็หนีส้นิทีพ่อกพนู ย�กลำ�บ�กตอ่ก�รปลดภ�ระ
หนี้สิน ก�รที่เกษตรกรได้คิด ทบทวน และวิเคร�ะห์สิ่งเหล�่นี้ด้วยตนเอง จะ
นำ�ไปสู่ก�รตกผลึกท�งคว�มคิด และก�รตัดสินใจปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธี
ก�รผลิตห�กเกษตรกรยังคงยึดอ�ชีพต่อไป หรืออย่�งน้อยเกษตรกรที่ยัง
ไม่พร้อมจะปรับเปลี่ยนวิธีก�รผลิตแต่ได้มีโอก�สคิด ทบทวน และวิเคร�ะห์
ตนเองในเรือ่งก�รผลติแบบเดมิทีเ่ปน็ส�เหตุสำ�คัญในภ�ระหนีส้นิ และอยูใ่น
กระบวนเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรที่พร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก�รผลิตแล้ว 
เมื่อถึงเวล�ที่เหม�ะสมก็อ�จนำ�ไปสู่ก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ในที่สุด 
นอกจ�กนีย้งัชวนใหเ้กษตรกรได้มองและลองว�งแผนอน�คตห�กต้องมกี�ร
ปรบัเปลีย่นวิธกี�รผลติเป็นเกษตรในรูปแบบใหม ่เพือ่ลดต้นทนุก�รผลิตเปน็
เป้�หม�ยแรก

 ห�กเกษตรกรส�ม�รถตกผลึกท�งคว�มคิด หรือเกิดก�ร
ระเบิดจ�กข้�งใน ก�รปรับเปลี่ยนวิธิคิดและพฤติกรรมก�รผลิตจึง
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยง่�ยและเป็นปัจจัยสำ�คัญที่สุดที่ก่อให้เกิดคว�ม
ยั่งยืนในที่สุด

 3.1.2 ก�รให้คว�มรู้แก่เกษตรกร 
 ก�รให้คว�มรู้แก่เกษตรกรให้ตรงกับคว�มต้องก�ร เป็นสิ่งที่ก่อให้
เกษตรกรเกิดคว�มรู้ และเกิดคว�มมั่นใจในก�รปรับเปลี่ยนวิธีก�รผลิต ซึ่ง
จ�กประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นกับเกษตรกรที่ผ่�นม�พบว่� เกษตรกรมีก�ร
ทำ�เกษตรด้วยวิธีก�รเดิมม�อย่�งย�วน�นต่อเนื่องโดยเฉพ�ะก�รทำ�เกษตร
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ที่พึ่งพ�ส�รเคมีในก�รผลิต มีคว�มเชื่อและวิธีก�รผลิตแบบเดิมๆ ซ้ำ�ๆ ก�ร
ใช้ส�รเคมกีำ�จดัศตัรพืูชและแมลงตัง้แตข่ัน้ตอนก�รเตรยีมแปลงไปจนกระทัง่
ก่อนเก็บเกี่ยว ก�รใช้ปุ๋ยเคมีโดยไม่มีก�รตรวจวิเคร�ะห์ดิน ทำ�ให้เกิดก�รใช้
ปุ๋ยเคมีเกินคว�มต้องก�รของดินและพืช ซึ่งทำ�ให้เกิดต้นทุนก�รผลิตที่สูง
โดยที่เกษตรกรหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนกล�ยเป็นตกอยู่ในภ�วะจำ�ยอมในก�รมี
ต้นทุนก�รผลิตที่สูง ในขณะที่ร�ค�ผลผลิตไม่ได้สูงต�มต้นทุน 

 สิง่ท่ีพบเหล�่นีแ้สดงใหเ้หน็ว�่ เกษตรกรไมม่คีว�มรูใ้นก�รผลติรปูแบบ
อื่น เพื่อเป็นท�งเลือกให้เกษตรกรได้มีโอก�สทดลองใช้หรือปรับเปลี่ยนวิธี
ก�รผลิต ดงันัน้ก�รเตมิเตม็องค์คว�มรู้ด�้นก�รผลิตให้กับเกษตรกรทีต่อ้งก�ร
ปรับเปลี่ยนวิธีก�รผลิต หรือผู้ที่ยังไม่พร้อมจะปรับเปลี่ยนนั้น ล้วนมีคว�ม
สำ�คัญทั้งส้ิน อย่�งน้อยก็เป็นองค์คว�มรู้เพื่อเป็นท�งเลือกให้กับเกษตรกร
ไวป้รบัใชใ้นก�รผลติ โดยก�รใหอ้งค์คว�มรู้ด�้นก�รผลตินีอ้ยูภ่�ยใต้แนวคิด
ก�รเติมเต็มองค์คว�มรู้เดิมของเกษตรกร

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติก�รเรื่องแนวคิดและเทคนิคเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร
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 โดยโครงก�รได้จัดให้มีก�รให้องค์คว�มรู้ด้�นก�รผลิตเกษตรอินทรีย์
แก่เกษตรกรในรูปแบบต่�งๆ ต�มคว�มเหม�ะสม ไม่ว่�จะเป็นก�รอบรม 
ศึกษ�ดูง�น หรือก�รฝึกปฏิบัติ นอกจ�กก�รให้คว�มรู้ด้�นเกษตรอินทรีย์
แล้ว โครงก�รยังมีก�รให้คว�มรู้เรื่องก�รบริห�รจัดก�รก�รเงิน อ�ทิ ก�รฝึก
ทำ�บัญชีครัวเรือน อย่�งน้อยเกษตรกรต้องมีก�รจดบันทึกร�ยรับ ร่�ยจ่�ย 
กำ�ไร ข�ดทุน เป็นต้น เพื่อเป็นก�รส่งเสริมให้เกษตรกรมีก�รจัดระบบก�ร
ใช้เงิน และนำ�ไปสู่ก�รมีเงินออม เพื่อส�ม�รถชำ�ระหนี้สินได้ต�มกำ�หนด 

  3.1.3 ก�รสื่อส�รสู่ส�ธ�รณะ
 ก�รสื่อส�รสู่ส�ธ�รณะเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่สำ�คัญ โครงก�รได้จัดทำ�
ผลง�นวิช�ก�รหล�ยช้ินที่เกี่ยวข้องกับก�รปรับตัวของเกษตรกรที่มีภ�ระ
หนี้สิน เพ่ือเผยแพร่สู่สังคมและหวังผลเชิงนโยบ�ยที่จะสนับสนุนเกษตรกร
ในด้�นต่�งๆ 

 นอกจ�กนี้ก�รสื่อส�รสู่ส�ธ�รณะ ยังเป็นก�รสร�้งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ
แกผู้่บรโิภคถงึขัน้ตอน/กระบวนก�รผลติเกษตรอินทรีย ์และก�รปรับเปลีย่น
พฤติกรรมก�รผลิตสู่ก�รผลิตเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้�งให้ผู้บริโภคเกิดคว�ม
เชื่อมั่นในก�รผลิตเกษตรอินทรีย์และเกิดกลไกก�รตั้งร�ค�ร่วมกัน และเกิด
ก�รสนบัสนนุเกษตรกรดว้ยก�รซือ้ผลผลติอินทรีย ์เปน็ก�รตล�ดท่ีเชือ่มตรง
ระหว�่งผู้บริโภคและผู้ผลิตโดยไม่ผ่�นพ่อค�้คนกล�ง 



25
คู่มือการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

ด้านการผลิตเพื่อสุขภาวะ
ของชาวนาที่มีหนี้สิน

 3.2.1 พฒัน�ก�รของโครงก�รปทีี ่1: ก�รปรบัเปลีย่นจ�กเกษตร
เคมีสู่ก�รผลิตเกษตรอินทรีย์ 

 ก�รทำ�ง�นเพือ่สง่เสรมิก�รเปน็ตน้แบบด�้นก�รผลิตในปทีี ่1 ภ�ยใตก้�ร
สนบัสนนุทุนจ�กสำ�นกัง�นกองทนุสร�้งเสรมิสขุภ�พ (สสส.) ในป ีพ.ศ. 2561 
โดยโครงก�รได้ว�งเป้�หม�ยให้เกิดต้นแบบด้�นก�รผลิต ซึ่งหม�ยถึง  
“พ้ืนที่ องค์กร ชุมชน หรือกลุ่ม ที่มีก�รพัฒน�กระบวนก�รผลิตหรือก�ร 
จัดก�รฟ�ร์มแบบเกษตรอินทรีย์ที่ใส่ใจต่อวัฏจักรก�รหมุนเวียนของ 
ทรัพย�กรให้เกิดคว�มสมดุลท�งธรรมช�ติและรักษ�คว�มหล�กหล�ย
ท�งชีวภ�พ มีปริม�ณอ�ห�รที่ได้รับเพียงพอ เพื่อให้ได้อ�ห�รที่มีคุณค่�
ท�งโภชน�ก�ร มีคว�มปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภ�พท้ังต่อผู้ผลิต 
ผู้จำ�หน่�ย และผู้บริโภค รวมทั้งมีคว�มพร้อมในก�รขย�ยผลไปสู่พื้นที่ 
องค์กร ชุมชน หรือกลุ่มอื่นๆ ได้” 

3.2

 จ�กนิย�มที่กำ�หนดพื้นที่ต้นแบบด�้นผลิตไว้ ได้นำ�ไปสู่วิธีก�รพัฒน�
ให้เกิดพื้นที่ต้นแบบด้�นก�รผลิต โดยมีหลักก�รสำ�คัญ ได้แก่ พัฒน�
ศักยภ�พและองค์คว�มรู้ด้�นก�รผลิตให้แก่เกษตรกรที่ต้องก�รปรับเปลี่ยน

กิจกรรมก�รทำ�ปุ๋ยหมักและน้ำ�หมักชีวภ�พทดแทนก�รใช้ส�รเคมีของเกษตรกร

                พัฒน�ก�รของก�รพัฒน�พ้ืนท่ีต้นแบบด้�นก�รผลิต
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พฤติกรรมก�รผลติจ�กเกษตรเคมสีูก่�รผลติเกษตรอนิทรยี ์โดยกระบวนก�ร
พัฒน�เริ่มต้นด้วยก�รให้เกษตรกรหันกลับม�ทบทวนและวิเคร�ะห์ตนเอง 
ทบทวนสิ่งที่ประสบคว�มสำ�เร็จและไม่สำ�เร็จในชีวิต ทบทวนภ�ระหนี้สิน 
ทบทวนก�รผลิตเกษตรเคมีและต้นทุนก�รผลิต โดยใช้เครื่องมือสื่อส�รเพื่อ
ก�รเรียนรู้และเวทีแลกเปลี่ยนระหว่�งเกษตรกรด้วยกัน 

 หลักก�รสำ�คัญประก�รท่ีสองในก�รพัฒน�ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบด้�น
ก�รผลิต ได้แก่ ก�รให้องค์คว�มรู้ด้�นก�รผลิตเกษตรอินทรีย์ ก�รจัด
จำ�หน่�ย และก�รทำ�ง�นกับผู้บริโภค โดยใช้วิธีก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร 
ศกึษ�ดงู�น ลงมอืผลติ ก�รตดิต�มใหค้ำ�ปรกึษ� และถอดบทเรยีนก�รทำ�ง�น
ร่วมกัน รวมทั้งถอดบทเรียนเพื่อรวบรวมองค์คว�มรู้เร่ืองก�รปรับตัวและ
องค์คว�มรู้ในระบบก�รผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อเผยแพร่สู่ส�ธ�รณะ 

 ผลก�รดำ�เนินง�นเพื่อพัฒน�ต้นแบบด้�นก�รผลิต ด้วยก�รเริ่มปักธง
ที่ก�รปรับเปลี่ยนระบบก�รผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์นั้น พบว่� เกษตรกรที่
เข้�ร่วมโครงก�รมีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ ระบบก�รผลิตเกษตรอินทรีย์ และมี 
คว�มม่ันใจจนส�ม�รถว�งแผนก�รผลิตและเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีก�รผลิต
มีก�รทำ�ปุ๋ยหมักอินทรีย์ เพ่ือปรับปรุงบำ�รุงดิน ทำ�ส�รชีวภ�พเพื่อกำ�จัด
โรคพืชโรคแมลง เป็นต้น นอกจ�กนี้ยังพบว่� เกษตรกรส�ม�รถจัดจำ�หน�่ย
ผลผลิตอินทรีย์ให้กับผู้บริโภคในท้องถิ่น 

 แต่อย่�งไรก็ต�ม ผลก�รดำ�เนินโครงก�รในปีแรกแสดงให้เห็นว�่ เป็น
จุดเร่ิมต้นของก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก�รผลิตเกษตรแบบพึ่งพ�ส�รเคมี
ม�สูก่�รผลติแบบเกษตรอนิทรียน์ัน้ เกิดผลกระทบตอ่เกษตรกรทัง้ในแงข่อง
ผลผลิตที่ลดลง ยังไม่มีแหล่งจำ�หน่�ยท่ีรองรับผลผลิตที่แน่นอน หรือก�ร
แบกรับภ�ระด้�นก�รปรับฟื้นตัวของพื้นที่ท�งก�รเกษตร เหล่�นี้ล้วนเป็น
สิ่งที่โครงก�รได้บทเรียนและตระหนักต่อปัญห�ท่ีเกิดขึ้น ดังนั้นก�รพัฒน�



พืน้ทีต่น้แบบอย�่งตอ่เนือ่งตอ่ไปจงึเป็นสิง่จำ�เปน็ เพือ่ใหเ้กดิคว�มยัง่ยนืและ
พึ่งพ�ตนเองได้ในที่สุด ซึ่งก�รพัฒน�ต้นแบบด�้นก�รผลิตยังคงต้องดำ�เนิน
ง�นต่อไปเป็นส่วนต่อขย�ยด้�นคว�มหล�กหล�ยในก�รผลิต ก�รแปรรูป
ผลผลิต ม�ตรฐ�นก�รผลิต และขย�ยก�รทำ�ง�นกับผู้บริโภค ทั้งผู้บริโภค
เชิงสถ�บันและผู้บริโภคบุคคล เพื่อสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจต่อก�รเกษตร
อินทรีย์ และหันม�บริโภคผลผลิตปลอดภัยม�กยิ่งขึ้น

  3.2.2 พฒัน�ก�รของโครงก�รปทีี ่2: ยกระดับสู่ก�รผลติทีย่ั่งยืน
และครบวงจร (ผลติ แปรรปู จำ�หน�่ย สือ่ส�รกบัผูบ้ริโภคภ�ยในทอ้งถิน่  
ผู้บริโภคทั่วไป และผู้บริโภคเชิงสถ�บัน/องค์กรต่�งๆ ในชุมชน)

 ก�รพัฒน�ต้นแบบด้�นก�รผลิตในปีที่ 2 นี้ เป็นก�รต่อยอดคว�ม
คิดก�รพัฒน�พื้นที่ต้นแบบด้�นก�รผลิตและก�รขย�ยผลสู่เกษตรกร
กลุม่ใหม ่ซึง่ก�รพฒัน�ตน้แบบด�้นก�รผลติในปนีีย้งัคงเนน้ก�รใหอ้งคค์ว�ม
รู้ท่ีเกี่ยวข้องกับก�รผลิตเกษตรอินทรีย์ และก�รว�งแผนก�รผลิต คว�มรู้
ก�รแปรรูปผลผลิต และม�ตรฐ�นก�รผลิตโดยเฉพ�ะก�รรับรองม�ตรฐ�น
แบบมีส่วนร่วม รวมทั้งเพ่ิมก�รทำ�ง�นเพื่อสื่อส�รกับผู้บริโภคในท้องถิ่นทั้ง
ผู้บริโภคบุคคลและผู้บริโภคเชิงสถ�บัน รวมท้ังก�รส่ือส�รสู่ผู้บริโภคท่ัวไป
ผ่�นโซเซียลมีเดีย เพื่อเป็นก�รเพิ่มฐ�นผู้บริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์ให้ 
กว้�งม�กยิ่งขึ้น เป็นก�รรองรับผลผลิตที่มีม�กขึ้นจ�กก�รพัฒน�ก�รผลิต
ที่หล�กหล�ยและก�รแปรรูปผลผลิต 
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 นอกจ�กนี้ยังมีก�รให้องค์คว�มรู้ด้�นก�รบริห�รจัดก�รหนี้สิน ก�ร
ว�งแผนด�้นก�รเงนิ ก�รจดัทำ�บญัชคีรัวเรือนโดยเฉพ�ะร�ยรับและร�ยจ่�ย 
ก�รลดร�ยจ่�ยและเพิ่มร�ยได้ครัวเรือน 

 กระบวนก�รพัฒน�พื้นที่ต้นแบบด้�นก�รผลิต ยังคงใช้วิธีก�รอบรม
เชิงปฏิบัติก�ร ศึกษ�ดูง�น ลงมือผลิตจริง ก�รติดต�มให้คำ�ปรึกษ� ก�ร
สรุปบทเรียนก�รทำ�ง�นร่วมกัน และถอดบทเรียนเพื่อรวบรวมองค์คว�มรู้ 
เรื่องก�รผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อเผยแพร่สู่ส�ธ�รณะ นอกจ�กนี้ยังมีก�ร
สื่อส�รกับผู้บริโภคภ�ยในชุมชนและผู้บริโภคทั่วไปผ�่นสื่อออนไลน์ เพื่อให้
เกิดคว�มรู้ คว�มเข�้ใจ และหันม�บริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์เพิ่มม�กขึ้น 
รวมทั้งเริ่มมีก�รทำ�ง�นกับผู้บริโภคเชิงสถ�บัน ได้แก่ โรงพย�บ�ลส่งเสริม 
สุขภ�พตำ�บล เพื่อนำ�ไปสู่ก�รผลักดันนโยบ�ยระดับพื้นที่ในก�รส่งเสริม
ให้เกิดก�รบริโภคผักผลไม้ต�มม�ตรฐ�น 

 ผลก�รพัฒน�พื้นที่ต้นแบบด�้นก�รผลิต พบว�่ มีพื้นที่ขย�ยก�รผลิต
เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น โดยเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนสู่ก�รผลิตเกษตรอินทรีย์
ในปีที่ 2 นี้ มีคว�มรู้เพิ่มเติมเรื่องก�รเพิ่มมูลค่�ผลผลิตจ�กก�รแปรรูป 

กิจกรรมก�รผลิตครบวงจรของเกษตรกร ก�รผลิต ก�รแปรรูป และก�รตล�ด



29
คู่มือการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

ด้านการผลิตเพื่อสุขภาวะ
ของชาวนาที่มีหนี้สิน

ก�รรับรองม�ตรฐ�นก�รผลิต  ก�รจัดจำ�หน่�ยผลผลิต และก�รสื่อส�รกับ
ผู้บริโภคเพ่ือรองรับก�รขย�ยตัวของผู้บริโภคให้ม�กข้ึน และเป็นก�รทำ�ให้
เกิดก�รซื้อข�ยโดยไม่ผ่�นพ่อค้�คนกล�ง รวมทั้งมีนโยบ�ยระดับพื้นที่ใน
ก�รส่งเสริมก�รบริโภคผักผลไม้ให้ได้ต�มม�ตรฐ�น โดยเป็นก�รบริโภค
ผัก ผลไม้ที่ปลอดภัยจ�กส�รเคมีตกค้�ง

 จ�กผลก�รดำ�เนินง�นในปีที่ 2 ได้ทำ�ให้เห็นได้ว่� เกษตรกรหล�ย
กลุ่มมีคว�มมั่นใจก�รเปลี่ยนแปลงก�รผลิตสู่เกษตรอินทรีย์และมีผู้บริโภค
เพ่ิมม�กขึ้นท้ังในท้องถิ่นและผู้บริโภคจ�กระบบออนไลน์ รองรับผลผลิตที่
เกิดขึ้นอย่�งหล�กหล�ย จนส�ม�รถเป็นพื้นที่ตัวอย่�งหรือพื้นที่เรียนรู้ให้
กับเกษตรกรกลุ่มใหม่ๆ ท่ีต้องก�รปรับเปลี่ยนก�รผลิตสู่ก�รผลิตเกษตร
อนิทรีย ์และเปน็พืน้ท่ีตน้แบบด�้นก�รผลติทีท่ำ�ง�นตลอดห่วงโซอ่�ห�รตัง้แต่
ก�รผลติ ก�รแปรรูป จดัจำ�หน่�ย และก�รทำ�ง�นสร�้งผู้บริโภค ซึง่ถอืว�่เปน็
พืน้ทีต่น้แบบด�้นก�รผลติท่ีมีแนวโนม้นำ�ไปสูค่ว�มยัง่ยืนและพึง่พ�ตนเองได ้

 3.2.3 พัฒน�ก�รของโครงก�รปีที่ 3: ยกระดับเกษตรกรไปสู่
ผู้ประกอบก�รเกษตร สร้�งอ�ชีพเสริมร�ยได้ และพัฒน�เป็นพื้นที่
ก�รเรียนรู้  
 ก�รพัฒน�ต้นแบบด้�นก�รผลิตในปีที่ 3 เน้นก�รยกระดับกลุ่ม
เกษตรกรใหเ้ปน็ผูป้ระกอบก�รเกษตร เพือ่สร�้งอ�ชพีเสรมิร�ยได ้นอกเหนอื
จ�กก�รประกอบอ�ชพีเกษตรกรรมในวถิปีกต ิร�ยไดจ้�กก�รประกอบอ�ชพี
เสริมจะมีส่วนช่วยเกษตรกรในก�รชำ�ระหนี้สินได้ ซึ่งในปีนี้ก�รพัฒน�พื้นที่
ต้นแบบด�้นก�รผลิตนั้น เป็นก�รดำ�เนินง�นแบบครบวงจรทั้งผลิต แปรรูป 
จดัจำ�หน�่ย และก�รทำ�ง�นกบัผูบ้รโิภคเพือ่ส่งเสรมิก�รบรโิภคปลอดภยั ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้และเพื่อก�รขย�ยผลสู่พื้นที่เป้�หม�ยใหม่
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 กระบวนก�รพฒัน�พืน้ทีป่นีี ้
มีคว�มแตกต่�งจ�กกระบวนก�ร
ทำ�ง�นสองปีท่ีผ่�น โดยเพ่ิมเติม
เคร่ืองมือ 2 ตัว ม�ใช้เพื่อช่วยให้
เกษตรกรได้วิเคร�ะหต์นเอง เคร่ือง
มือตัวแรก คือ “กร�ฟอยู่ดีมีสุข” 
ซึง่เปน็เครือ่งมอืทีช่ว่ยใหเ้กษตรกร
ได้ทบทวนและวิเคร�ะห์ตนเองใน 
7 ด้�น ช่วยให้เกษตรกรเกิดก�ร 
หันกลับม�มองและทบทวนตัวเอง  
ในคว�มสมดลุท�งก�รเงิน เงนิออม 
ก�รประกันคว�มเสี่ยง สุขภ�พ 
อ�ชีพ ทุน และคว�มสัมพันธ์ใน
ครอบครวั นอกจ�กนีย้งัมีก�รจดัทำ�  
เครือ่งมอืตัวทีส่อง คอื “แผนธรุกจิ
แก้หนี้” เพื่อทำ�ให้เกษตรกรมีก�ร
ว�งแผนและจัดทำ�แผนธุรกิจ รวม
ทั้งก�รส่งเสริมองค์คว�มรู้ด้�น
เกษตรอินทรีย์ และก�รทำ�ง�นส่ง
เสริมผู้บริโภคอย่�งต่อเนื่อง

 ผลก�รดำ�เนินง�นเพื่อพัฒน�พื้นที่ต้นแบบด้�นก�รผลิตให้เป็นพื้นที่
เรียนรู้เพื่อก�รขย�ยผล พบว่� เกิดพื้นที่ต้นแบบที่ส�ม�รถยกระดับเป็น
แหล่งเรียนรู้เพื่อก�รขย�ยผลได้ โดยพื้นที่ต้นแบบด้�นก�รผลิตนี้มีก�ร
ทำ�ง�นต�มห่วงโซ่อ�ห�รตั้งแต่ก�รผลิต ก�รแปรรูป จัดจำ�หน่�ย และก�ร
ทำ�ง�นกับผู้บริโภค มีองค์คว�มรู้ด้�นก�รผลิตเกษตรอินทรีย์ มีก�รผลิต

กิจกรรมก�รพัฒน�อ�ชีพเสริมร�ยได้ 
เพื่อลดภ�ระหนี้สินของเกษตรกร
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และมีผลผลิตเกษตรอินทรีย์ม�กกว่� 15 ชนิด เพื่อก�รบริโภคในครัวเรือน 
และเพ่ือจำ�หน่�ยให้กับผู้บริโภค มีผลิตภัณฑ์ที่ เกิดจ�กก�รต่อยอด
อ�ชีพเดิม ได้แก่ น้ำ�ส้มควันไม้ และปุ๋ยมูลไส้เดือน รวมทั้งมีร�ยได้จ�กก�ร
ประกอบอ�ชีพเสริมและก�รต่อยอดอ�ชีพเดิม ได้แก่ ก�รปลูกข้�วอินทรีย์ 
และรับจัดขนมว่�งให้กับหน่วยง�นในพื้นที่ ทำ�ให้เกษตรกรมีร�ยได้เพิ่มขึ้น
เฉลีย่เดอืนละ 700-3,000 บ�ท และมเีงนิออมเฉลีย่เดือนละ 300-1,000 บ�ท

 นอกจ�กนี้เกษตรกรยังคงมีก�รจดบันทึกร�ยรับ ร�ยจ่�ย เพื่อ
จัดทำ�บัญชีครัวเรือน รวมทั้งมีเงินออม รวมท้ังมีก�รขย�ยผลแนวคิด 
ก�รปรับเปลี่ยนก�รผลิต และก�รเป็นผู้ประกอบก�รเกษตรสู่เกษตรกรกลุ่ม
ใหม่ 2 พื้นที่ ได้แก่ กลุ่มวิส�หกิจชุมชนโพธิ์พร้อมจิต และกลุ่มพันธมิตร
ก�รเกษตรกรบ้�นน�งบวช 

 3.2.4 พัฒน�ก�รของโครงก�รปีที่ 4: ยกระดับเป็นพื้นที่เรียนรู้
ของชุมชนช�วน�วิถีใหม่ สู่ก�รเป็นผู้ประกอบก�รอินทรีย์ ขย�ยผลสู่
เพื่อนเกษตรกร และทำ�ง�นบูรณ�ก�รภ�คีเครือข่�ย 

 เป็นก�รปรับตัวต�มสถ�นก�รณ์ก�รเกิดโรคระบ�ดโควิด-19 ในก�ร
พัฒน�พ้ืนที่ต้นแบบด้�นก�รผลิตในปีนี้จึงเน้นก�รยกระดับเป็นพื้นที่เรียนรู้
ของชุมชนช�วน�วิถีใหม่ กล�่วคือ ก�รทำ�ง�นโดยใช้ระบบออนไลน์ม�กขึ้น
เพื่อแทนก�รลงพื้นที่ และทำ�ก�รตล�ดผ่�นระบบออนไลน์ และมุ่งสู่ก�รเป็น
ผูป้ระกอบก�รเกษตรอนิทรย์ี โดยเกษตรกรตอ้งมผีลผลติ/ผลิตภณัฑ์ แบรนด์
และโลโก้บนผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของตัวเอง มีก�รทำ�ตล�ดกับผู้บริโภคใน
วงกว้�งม�กขึ้น รวมทั้งมีก�รทำ�ง�นบูรณ�ก�รกับภ�คีเครือข�่ย ทั้งภ�ครัฐ 
และองคก์�รท้องถิน่ เพือ่เปน็หน่วยง�นสนบัสนนุให้กับเกษตรกรในด้�นต่�งๆ 
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 กระบวนที่ 1:
 คัดเลือกและศึกษ�ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรที่เข้�ร่วมโครงก�ร

 กระบวนที่ 2:
 กำ�หนดข้อตกลงร่วมกันก่อนเริ่มดำ�เนินง�น

 กระบวนที่ 3:
 วิเคร�ะห์ตัวเอง 8 ด้�น ผ่�นเครื่องมือกร�ฟชีวิต

 กระบวนที่ 4:
 จัดทำ�แผนก�รดูแลสุขภ�พก�ยใจของตนเองและครอบครัว 

 กระบวนที่ 5:
 จดัทำ�แผนก�รบรหิ�รจดัก�รก�รเงินในครัวเรือน แผนก�รชำ�ระหนี ้และ
 แผนก�รออมเงิน 

กิจกรรมก�รพัฒน�พื้นที่เรียนรู้ด้�นตล�ดออนไลน์ของเกษตรกรวิถีใหม่

หลักก�รดังกล่�วน้ีได้นำ�ม�สู่ก�รใช้กระบวนก�รพัฒน�และเครื่องมือ
ต่�งๆ เพื่อนำ�ไปสู่เป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้ ดังนี้ 
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กิจกรรมก�รพัฒน�พื้นที่เรียนรู้ด้�นตล�ดออนไลน์ของเกษตรกรวิถีใหม่กิจกรรมก�รพัฒน�พื้นที่เรียนรู้ด้�นตล�ดออนไลน์ของเกษตรกรวิถีใหม่

 กระบวนที่ 6:
 จัดทำ�แผนพัฒน�อ�ชีพเสริมร�ยได้/แผนธุรกิจก�รเกษตร โดยใช้ 
 เครือ่งมอืแผนธุรกจิชมุชน (Community Business Model Canvas:  
 CBMC)

 กระบวนที่ 7:
 ลงมือปฏิบัติต�มแผน

 กระบวนที่ 8:
 ก�รหนนุเสริมคว�มรูด้�้นก�รผลติ/ก�รประกอบอ�ชพีเสริม สร�้งภ�ค ี
 เครือข่�ยก�รทำ�ง�น และคว�มรู้ด�้นก�รบริห�รจัดก�รก�รเงิน

 กระบวนที่ 9:
 ติดต�ม ประเมินผล และถอดบทเรียนก�รดำ�เนินง�นร่วมกัน



3.3   กระบวนก�ร วิธีก�รและเครื่องมือ
   ในก�รพัฒน�พื้นที่ต้นแบบด้�นก�รผลิต 

 สรุปกระบวนก�รพฒัน�พืน้ทีต่น้แบบด้�นก�รผลติ 9 กระบวนก�ร 
โดยมวีตัถปุระสงค์ วธิกี�ร/เครือ่งมอืในแตล่ะกระบวนก�ร ดงัต�ร�งที ่1 

ต�ร�งที่ 1
สรุปกระบวนก�ร เครื่องมือ/วิธีก�รในก�รพัฒน�

พื้นที่ต้นแบบด้�นก�รผลิต
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กระบวนที่ 1:
คัดเลือกและศึกษ�ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรที่เข้�ร่วมโครงก�ร

 กระบวนก�รน้ีมีคว�มสำ�คัญในก�รคัดเลือกเฉพ�ะเกษตรกรที่มีคว�ม
ต้ังใจเข้�ร่วมโครงก�รและมีแนวคิดในทิศท�งเดียวกับโครงก�ร โดยจะ
ประส�นง�นกับแกนนำ�กลุ่มเกษตรกรเพื่อคัดเลือกสม�ชิกภ�ยในกลุ่มที่มี
ร�ยได้ต่ำ�กว่�เกณฑ์เฉลี่ย มีภ�ระหนี้สินทั้งหนี้สินปกติและหนี้สินในภ�วะ
วิกฤต มีคว�มมุ่งมั่น ตั้งใจ และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดแบบเดิมสู่วิธี
คิดแบบใหม่ เพื่อนำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้น 

 หลังจ�กนั้น จะทำ�ก�รศึกษ�ข้อมูลพื้นฐ�นและข้อมูลสำ�คัญของ
เกษตรกรที่เข้�ร่วมโครงก�ร ทั้งก�รศึกษ�เชิงปริม�ณและเชิงคุณภ�พ ด้วย
ก�รใชแ้บบสอบถ�มและก�รสัมภ�ษณเ์ชงิลกึ เพือ่ทร�บขอ้มลูต่�งๆ ทีม่คีว�ม
จำ�เปน็และเกีย่วขอ้งม�ใชป้ระกอบก�รว�งแผนก�รทำ�ง�นใหต้รงกบัลกัษณะ
สำ�คัญของเกษตรกร โดยมขีอ้มลู 3 สว่น ประกอบดว้ย 1) สถ�นภ�พท�งก�ร
เงิน อ�ทิ ร�ยรับ ร�ยจ่�ย หนี้สิน เงินออม หรือระบบก�รบริห�รจัดก�รก�ร
เงินในครอบครัว 2) คว�มมั่นคงในอ�ชีพ อ�ทิ ต้นทุนเพื่อก�รลงทุน ปัจจัย
ก�รผลติ ทรพัย�กรต�่งๆ องคค์ว�มรู ้ประสบก�รณ์ ก�รผลติ ก�รตล�ด ฯลฯ 
3) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออ�ชีพ อ�ทิ สุขภ�พ คว�มสัมพันธ์ในครอบครัว 
ปญัห�หนีสิ้น ปัญห�ในอ�ชพี ก�รประกนัคว�มเสีย่ง ก�รระบ�ดของโควดิ-19  
ฯลฯ 4) แนวท�งก�รพัฒน�อ�ชีพและแผนง�นที่เป็นไปได้ในท�งปฏิบัติ

กระบวนที่ 2:
กำ�หนดข้อตกลงร่วมกันก่อนเริ่มดำ�เนินง�น

 ก�รกำ�หนดข้อตกลงร่วมกันกับเกษตรกรท่ีเข้�ร่วมโครงก�ร เป็นก�ร
คัดกรองเกษตรกรอีกขั้นหนึ่ง โดยจะได้เกษตรกรที่มีคว�มต้ังใจจริงในก�ร
เปล่ียนแปลงตนเอง โดยเฉพ�ะก�รเปลี่ยนวิธีคิด (Mindset) ซึ่งเป็นหัวใจ
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หลักในก�รทำ�ง�นเพื่อสร้�งก�รเปลี่ยนแปลง ห�กไม่ส�ม�รถเปล่ียนวิธีคิด
ได้ ก�รลงมือปฏิบัติหรือกระทำ�ก�รใดๆ ก็จะไม่ส�ม�รถบรรลุผลได้ โดยมี
ข้อตกลงร่วมกัน 6 ข้อ ได้แก่ 1) พร้อมเข�้ร่วมในทุกกระบวนก�ร ตั้งแต่เริ่ม
ต้นจนสิ้นสุดโครงก�ร โดยไม่ห�ยไประหว่�งดำ�เนินโครงก�ร หรือช่วงใด
ช่วงหนึ่ง 2) ต้องมีแผนง�นเพื่อชำ�ระหนี้สิน แผนก�รออมเงิน แผนพัฒน�
อ�ชีพร�ยบุคคล และแผนก�รดูแลสุขภ�พแบบองค์รวม ซึ่งแผนง�นทั้งหมด
ที่จัดทำ�ขึ้นต้องเป็นแผนที่ส�ม�รถทำ�ได้จริงและเห็นผลเป็นรูปธรรม 3) ต้อง
มีแผนก�รสร้�งพื้นที่คว�มม่ันคงท�งอ�ห�ร อ�ทิก�รปลูกพืชผักผลไม้ไว้
เพื่อบริโภคในครัวเรือน เป็นก�รลดร�ยจ�่ย และเพิ่มร�ยได้ 4) พร้อมปรับ
ตัว/ปรับเปลี่ยนระบบก�รผลิตจ�กระบบเคมี ไปสู่ระบบก�รผลิตที่ปลอดภัย 
หรือระบบเกษตรอินทรีย์ 5) ต้องมีก�รบันทึกข้อมูลต่�งๆ อ�ทิ บันทึกก�ร
ผลิต ร�ยรับ ร�ยจ่�ย เงินออม ฯลฯ อย่�งต่อเนื่องสม่ำ�เสมอ 6) ต้องเข�้ร่วม
กิจกรรมก�รพัฒน�ศักยภ�พต่�งๆของโครงก�รอย่�งสม่ำ�เสมออ�ทิ ก�ร
อบรม ก�รศึกษ�ดูง�น ประชุมกลุ่มประจำ�เดือน ฯลฯ 

ตัวอย�่งข้อตกลงร่วมของเกษตรกรที่เข�้ร่วมกิจกรรมโครงก�ร
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กระบวนที่ 3: วิเคร�ะห์ตัวเอง 8 ประเด็น ผ่�นเครื่องมือกร�ฟชีวิต

 กระบวนก�รท่ี 3 นี้ เป็นกระบวนก�รกลุ่มที่เริ่มต้นในก�รส่งเสริมให้
เกษตรกรได้ปรับวิธีคิด โดยเริ่มจ�กก�รให้เกษตรกรได้ทบทวนตัวเองใน
เรื่องร�วต่�งๆ ของชีวิตที่ผ่�นม� แล้วนำ�ประเด็นเหล่�นั้นม�วิเคร�ะห์เพื่อ
ห�แนวท�งแก้ไขปัญห�ของตนเองอย่�งเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน และนำ�
ไปสู่ก�รปรับเปลี่ยนวิธีคิดในก�รแก้ไขปัญห�ที่แตกต่�งจ�กเดิม ห�กวิธีก�ร
เดิมยังไม่ส�ม�รถแก้ไขปัญห�หนี้สินได้ 

 กระบวนก�รนี้ ยังเป็นกระบวนก�รกลุ่มที่มีคว�มสำ�คัญในก�รทำ�ให้
เกษตรกรรูส้กึว่�ปญัห�ท่ีกำ�ลงัเผชญิอยูน้ั่น อ�จเป็นปญัห�ทีเ่พ่ือนเกษตรกร
คนอื่นๆ ก็กำ�ลังเผชิญอยู่เหมือนกัน และแนวท�งแก้ไขปัญห�ของเพื่อน
เกษตรกรคนอื่นๆ ก็ส�ม�รถเป็นแนวท�งให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกันได้
เช่นเดียวกัน 

 ซึ่งกระบวนก�รนี้ ได้นำ�เครื่องมือ “กร�ฟชีวิต” ม�ใช้ในก�รทำ�ให้
เกษตรกรได้ทบทวนและวิเคร�ะห์ตนเองใน 8 ประเด็น ได้แก่ อ�ชีพ ร�ยรับ 
ร�ยจ�่ย หนีส้นิ เงนิออม ตน้ทนุ ก�รประกันคว�มเส่ียง สุขภ�พ และครอบครัว 
โดยเครือ่งมือกร�ฟชวีติ เปน็ก�รวดัดว้ย “คว�มสขุ” ซึง่เปน็คำ�ถ�มเดยีว ใน
แตล่ะประเด็นจะมีคะแนนจ�ก +10 ไปจนถงึ -10 คะแนน เมือ่รวมคะแนนแลว้
จะทร�บว่�คะแนนประเดน็ใดต่ำ�หรอืสงู และจะนำ�ไปสู่ก�รตัง้หวัขอ้ “ชวนคุย  
ชวนคิด” เป็นก�รสะท้อนให้เกษตรกรได้เห็นตัวตนในมิติต่�งๆ ทั้งแง่บวก
และแง่ลบ  นำ�ไปสู่ก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ศักยภ�พและยกระดับคุณภ�พชีวิต
ของตนเอง 3 ประเด็น ได้แก่ แผนก�รดูแลสุขภ�พก�ยใจของตนเองและ
ครอบครัว (กระบวนก�รที่ 4) แผนก�รบริห�รจัดก�รก�รเงินในครัวเรือน 
แผนก�รชำ�ระหนี้ และแผนก�รออมเงิน (กระบวนก�รที่ 5) และแผนพัฒน�
อ�ชีพเสริมร�ยได้/แผนธุรกิจก�รเกษตร (กระบวนก�รที่ 6)
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ตัวอย�่งก�รวิเคร�ะห์ตัวเองผ�่นเครื่องมือกร�ฟชีวิต

กระบวนที่ 4:
จัดทำ�แผนก�รดูแลสุขภ�พก�ยใจของตนเองและครอบครัว

 ก�รมสีขุภ�พดท้ัีงก�ยใจของเกษตรกรและสม�ชกิครอบครัว เปน็ปจัจัย
สำ�คัญประก�รหน่ึงในก�รนำ�ไปสู่ก�รดำ�รงชีวิตที่ดี มีคว�มส�ม�รถในก�ร
ประกอบอ�ชีพ ไม่เป็นภ�ระให้กับสม�ชิกครอบครัว เป็นก�รสร้�งพลังก�ย
ใจในก�รแก้ปัญห�ต่�งๆ ให้ลุล่วงได้ 



39
คู่มือการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

ด้านการผลิตเพื่อสุขภาวะ
ของชาวนาที่มีหนี้สิน

 จ�กก�รวิเคร�ะห์ตนเอง 8 ด้�นข้�งต้น จะทำ�ให้เกษตรกรเห็นได้ว่� 
สุขภ�พของตนเองและสม�ชิกในครอบครัวเป็นอย่�งไร ก�รจัดทำ�แผนดูแล
สุขภ�พก�ยใจของตนเองและสม�ชิกครอบครัว จึงเป็นเสมือนก�รตั้งคำ�มั่น
สัญญ�กับตัวเองว่� จะดูแลสุขภ�พของตนเองและคนในครอบครัวให้ดีได้
ด้วยวิธีก�รใดบ้�ง และจะลงมือปฏิบัติต�มแผนง�นท่ีเกษตรกรและสม�ชิก
ครอบครัวร่วมกันกำ�หนดไว้ เพ่ือนำ�ไปสู่ก�รมีสุขภ�พแข็งแรงและพร้อมมุ่ง
สู่ก�รแก้ปัญห�ด้�นอื่นๆ ร่วมกันต่อไป

กระบวนที่ 5:
จัดทำ�แผนก�รบริห�รจัดก�รก�รเงินในครัวเรือน แผนก�รชำ�ระหนี้ 
และแผนก�รออมเงิน

 ในกระบวนก�รที่ 5 นี้ เป็นก�รส่งเสริมให้เกษตรกรได้จัดทำ�แผนที่
เก่ียวข้องกับระบบก�รเงิน เพื่อทำ�ให้เกษตรกรมีก�รบริห�รจัดก�รก�รเงิน
อย่�งเป็นระบบ โดยก�รจัดทำ�แผน 3 แผน ได้แก่ 1) ต้องจัดทำ�แผนก�ร
บริห�รจัดก�รเงินในครัวเรือน เพื่อทำ�ให้เกษตรกรได้คิดและวิเคร�ะห์ก�ร
เงินอย่�งเป็นระบบ รู้ที่ม�ของร�ยได้ รู้ที่ไปของร�ยจ�่ย และก�รหมุนเวียน
ของเงนิในครวัเรอืน รวมทัง้มวีนิยัในก�รจดบนัทกึร�ยรับร�ยจ�่ยในครวัเรอืน
อย�่งสม่ำ�เสมอ 2) ต้องจัดทำ�แผนก�รชำ�ระหนี้สิน ภ�ยใต้แนวคิด “เป็นหนี้
แลว้ตอ้งใชค้นื” ซึง่ก�รจดัทำ�แผนก�รชำ�ระหนีสิ้น เพือ่ทร�บทีม่�ของหนีส้นิ
แตล่ะกอ้น จำ�นวนหนีสิ้น สถ�นะหนีสิ้นแตล่ะกอ้น คว�มส�ม�รถในก�รห�ร�ย
ไดเ้พือ่ชำ�ระหน้ีสิน และเอกส�รต�่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รกูย้มืและก�รชำ�ระคืน  
เป็นต้น 3) ต้องจัดทำ�แผนก�รออมเงิน ภ�ยใต้แนวคิด “ออมก่อนใช้”  
โดยเกษตรกรตอ้งจดัทำ�แผนก�รออมโดยหกัเงนิออมจ�กร�ยไดท้ัง้หมดกอ่น 
เงนิสว่นท่ีเหลอืจงึส�ม�รถนำ�ม�เปน็ค่�ใชจ่้�ย ซึง่จะทำ�ให้เกษตรกรมเีงนิกอ้น
ไว้สำ�หรับภ�วะฉุกเฉินและไว้เพื่อก�รชำ�ระหนี้สินได้อย�่งต่อเนื่อง
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 ซึ่งในกระบวนก�รนี้ จะมีก�รหนุนเสริมคว�มรู้และกระบวนก�รช่วย
เหลอืท�งกฎหม�ยแก่เกษตรกรทีอ่ยูร่ะหว�่งขัน้ตอนท�งกฎหม�ย เพือ่ให้เกดิ
คว�มเป็นธรรมแก่เกษตรกร รวมทั้งนำ�องค์คว�มรู้จ�กผลง�นท�งวิช�ก�รที่
เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รก�รเงินและก�รชำ�ระหนี้ของเกษตรกรของมูลนิธิฯ 
ม�ปรับใช้ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร

กระบวนที่ 6:
จัดทำ�แผนพัฒน�อ�ชีพเสริมร�ยได้/แผนธุรกิจก�รเกษตร 
โดยใช้เครื่องมือแผนธุรกิจชุมชน 
(Community Business Model Canvas: CBMC)

 กระบวนที่ 6 นี้ ถือว�่เป็นหัวใจของก�รนำ�ม�สู่ก�รปรับเปลี่ยนวิธีคิด
และพฤติกรรมก�รผลิตแบบเดิม หรือก�รประกอบอ�ชีพเสริมร�ยได้ ภ�ย
ใต้หลักคิดก�รพัฒน�อ�ชีพเกษตรกรรมที่เป็นอ�ชีพเดิมของเกษตรกร หรือ
ก�รต่อยอดอ�ชีพเกษตรกรรม โดยใช้ “แผนธุรกิจชุมชน (Community 
Business Model Canvas: CBMC)” เปน็เครือ่งมอืในก�รทำ�ใหเ้กษตรกร

ช�วน�และเกษตรกรชูเป�้หม�ยและแผนก�รดูแลสุขภ�พและแผนบริห�รก�รเงินของตนเอง
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จดัทำ�แผนธรุกจิทีเ่ปน็ก�รพัฒน�อ�ชพีเกษตรกรรมเดมิ หรอืก�รตอ่ยอดก�ร
ทำ�เกษตรกรรม ตั้งแต่กระบวนก�รผลิตไปจนกระทั่งก�รจัดจำ�หน่�ย เพื่อ
ทำ�ใหเ้กดิร�ยไดเ้พิม่ในก�รดำ�รงชวิีตและเพือ่ก�รชำ�ระหนีสิ้น โดยแผนธุรกิจ
เป็นก�รวิเคร�ะห์เนื้อห�ก�รทำ�ธุรกิจ 9 ประเด็นในต�ร�ง 9 ช่อง ดังเนื้อห�
ต่อไปนี้

 ประเด็นที่ 1 ค้นห�จุดข�ยเพื่อสร้�งแบรนด์ เพ่ือค้นห�คุณค่�ของ
สินค้� (Value proposition) เป็นก�รทำ�ให้เกษตรกรเริ่มคิดและวิเคร�ะห์
ผลิตภัณฑ์/สินค้�ที่ต้องก�รจัดจำ�หน่�ยว่�มีจุดข�ยหรือมีจุดเด่นอย่�งไร 
แตกต�่งจ�กผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในท้องตล�ดหรือไม่ อย่�งไร 

 ประเด็นที่ 2 ค้นห�ลูกค้�ที่ปัจจุบันและลูกค�้ในอน�คต (Custom-
er Segments) เป็นก�รคิดและวิเคร�ะห์ว่�ห�กต้องก�รข�ยผลิตภัณฑ์นี้ 
ใครจะม�เป็นลูกค้�หรือผู้ซื้อสินค้�นี้ ม�กน้อยเพียงใด เพร�ะเหตุใด และ
ทำ�ไมลูกค้�สมควรที่จะซื้อสินค้�ชิ้นนี้ 

 ประเดน็ที ่3 สือ่ส�รก�รตล�ดและก�รขนส่ง (Channels and logistic)  
เปน็ก�รทำ�ใหเ้กษตรกรเกดิก�รคดิและวเิคร�ะหว์�่ จะข�ยทีไ่หน ข�ยอย�่งไร 
มีก�รขนส่งหรือส่งถึงลูกค้�ด้วยวิธีก�รใด 

 ประเด็นที ่4 คว�มสมัพนัธต์อ่ลกูค�้ ปดิก�รข�ยและบรกิ�รหลงัก�รข�ย  
(Customer relationship) เปน็ก�รชวนใหเ้กษตรกรไดค้ดิและวเิคร�ะห์ว่�จะ
สร้�งก�รส่งเสริมก�รข�ยอย่�งไร หรือมีบริก�รหลังก�รข�ยหรือไม่ อย่�งไร 
เพื่อให้เกิดก�รซื้อสินค้�ซ้ำ� หรือทำ�ให้เกิดลูกค�้ประจำ� 

 ประเด็นที่ 5 ที่ม�ของร�ยได้ (Revenue stream) เป็นก�รวิเคร�ะห์
ชอ่งท�งก�รเพิม่ร�ยได ้ก�รเพิม่ผลติภณัฑ์ ก�รเพิม่ลกูค�้ ลดตน้ทนุก�รผลติ 
หรือก�รปรับปรุงก�รประกอบก�ร 
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 ประเด็นที่ 6 แผนก�รดำ�เนินง�น/กิจกรรมหลัก (Key activities) 
เพื่อทำ�ให้ข้อ 3-5 เกิดขึ้นจริง

 ประเด็นที่ 7 จ�กประเด็นที่ 6 มีอะไรบ�้งที่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้เอง 
(Key resources) เช่น ปัจจัยก�รผลิตที่ส�ม�รถทำ�ได้โดยธรรมช�ติ ก�ร
ลงมือทำ�ได้เอง หรือคว�มร่วมมือร่วมใจ แทนที่ก�รผลิตที่ต้องใช้เงิน 

 ประเด็นที่ 8 จ�กประเด็นที่ 6 มีอะไรบ�้งที่ต้องร่วมมือกับเครือข�่ย 
(Key partners) มีอะไรบ้�งท่ีไมส่�ม�รถลงมอืทำ�ไดด้ว้ยเอง ตอ้งอ�ศยัคว�ม
ร่วมมือร่วมใจจ�กเครือข่�ย หน่วยง�น หรือทรัพย�กรจ�กภ�ยนอก 

 ประเด็นที่ 9 จ�กประเด็นที่ 6 ต้องใช้งบประม�ณเท่�ไรต�มคว�ม
จำ�เป็น (Cost structure) เป็นก�รคิดวิเคร�ะห์ก�รใช้งบประม�ณในก�ร
ลงทุนน้อยที่สุดหรือเท่�ที่จำ�เป็น

ต�ร�งแผนธุรกิจชุมชน
ชื่อผลิตภัณฑ์ ..............................................
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ตัวอย�่งแผนธุรกิจชุมชน

  วเิคร�ะหเ์นือ้ห�ท้ัง 9 ประเด็นเรียบร้อยแลว้ ให้นำ�เนือ้ห�ในประเดน็ที ่6  
ของแบบจำ�ลองท�งธรุกจิเพือ่ชมุชน ม�กำ�หนดแผนดำ�เนนิง�น เปน็ก�รสร�้ง
ต�ร�งเพื่อกำ�หนดว่�แผนดำ�เนินง�นนี้ 1) จะทำ�อะไร 2) ทำ�อย�่งไร 3) ใคร
เป็นคนทำ�หรือใครรับผิดชอบดำ�เนินก�ร 4) เสร็จเมื่อไร (ระบุวันเดือนปี) 5) 
ใช้งบประม�ณหรือไม่ ใช้เท่�ไร 



44
คู่มือการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
ด้านการผลิตเพื่อสุขภาวะ
ของชาวนาที่มีหนี้สิน

 หลังจ�กนั้น ให้นำ�ร�ยละเอียด “ข้อ 4 จะเสร็จเมื่อไร” ม�เป็นจุดเริ่ม
ต้นในก�รจัดทำ�ปฏิทินก�รดำ�เนินง�นอย่�งละเอียด เป็นแผนปฏิบัติง�น งบ
ประม�ณ และผูร้บัผดิชอบโครงก�ร เพือ่นำ�ไปสู่แผนพฒัน�อ�ชพีทีป่ฏิบัตไิด้
จริง และมีก�รดำ�เนินง�นต�มแผนที่จัดทำ�ขึ้น 

ตัวอย�่งแผนก�รดำ�เนินง�น

กระบวนที่ 7: 
ลงมือปฏิบัติต�มแผน

 เม่ือไดแ้ผนธรุกจิแลว้ เกษตรกรจะตอ้งลงมอืปฏบิตัติ�มแผนธุรกจิทีจ่ดั
ทำ�ขึน้ เพือ่ใหเ้หน็ผลเปน็รปูธรรม โดยมลูนธิิจะสนบัสนนุปจัจยัก�รผลติ อ�ท ิ
วัสดุ อุปกรณ์จำ�เป็น รวมถึงองค์คว�มรู้ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจของ
เกษตรกร ภ�ยใต้ข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้ 1) เกษตรกรต้องมีก�รจดบันทึกก�ร
ผลิต/อ�ชีพเสริมอย่�งต่อเนื่อง รวมถึงปัญห�อุปสรรคท่ีพบจ�กก�รดำ�เนิน
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ง�น 2) ตอ้งจดบนัทกึร�ยรบั ร�ยจ่�ย เพือ่แสดงให้เห็นว่�อ�ชีพนัน้ก่อเกิดร�ย
ได้เพ่ิมขึน้หรอืไม ่ส�ม�รถนำ�ร�ยไดน้ัน้ไปบรรเท�ปญัห�หนีส้นิไดจ้รงิหรอืไม ่
หรือช่วยลดร�ยจ่�ยในครอบครัวได้อย่�งไรบ้�ง 3) สื่อส�รคว�มก�้วหน้�ใน
ก�รดำ�เนินง�น พร้อมภ�พถ�่ย รวมทั้งปัญห�อุปสรรคต�่งๆ ผ่�นห้องไลน์
กลุ่มอย่�งต่อเนื่อง เพื่อเป็นก�รติดต�มและหนุนเสริมเกษตรกร

 ซึง่ในกระบวนก�รนี ้จะมกีลไกของคณะทำ�ง�นของโครงก�รอยูใ่นพืน้ที ่
เพ่ือตดิต�มและประส�นง�นกบัโครงก�รต�มสถ�นก�รณค์ว�มจำ�เป็นต�่งๆ

ก�รติดต�มและหนุนเสริมระหว�่งดำ�เนินง�นของแกนนำ�เกษตรกรและทีมง�นโครงก�ร
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กระบวนที่ 8: 
ก�รหนนุเสรมิคว�มรูด้�้นก�รผลติ/ก�รประกอบอ�ชพีเสรมิ สร�้งภ�คี
เครือข�่ยก�รทำ�ง�น และคว�มรู้ด้�นก�รบริห�รจัดก�รก�รเงิน

 ในกระบวนก�รที่ 8 นี้ เป็นก�รหนุนเสริมคว�มรู้ด้�นต่�งๆ ให้กับ
เกษตรกร สอดคล้องต�มแผนธุรกิจที่เกษตรกรจัดทำ�ขึ้น และสอดคล้องต�ม
คว�มตอ้งก�ร ซ่ึงกระบวนนีจ้ะมกี�รดำ�เนนิง�นควบคู่กับก�รลงมอืปฏบัิติต�ม
แผน (กระบวนก�รที่ 7) 

 จ�กประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นเพือ่พฒัน�เกษตรกรด�้นก�รผลติเกษตร
อินทรีย์นั้น ทำ�ให้เห็นได้ว�่ เกษตรกรยังข�ดองค์คว�มรู้ด้�นเกษตรอินทรีย์ 
เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจในก�รปรับเปลี่ยนวิธีก�รผลิตจ�กก�รใช้ส�รเคมี
ม�เปน็ก�รผลติเกษตรอนิทรยี ์โครงก�รจึงจัดให้มกี�รให้องค์คว�มรู้เพือ่ก�ร
ผลิตเกษตรอนิทรยีใ์นหล�กหล�ยรปูแบบ อ�ทิ ก�รแบง่ปนัประสบก�รณก์�ร
ทำ�เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรที่ประสบคว�มสำ�เร็จ เพื่อสร้�งแนวคิด
และแรงบันด�ลใจในก�รปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมก�รผลติ ก�รศึกษ�ดงู�นพืน้ที่
ผลติเกษตรอนิทรยี ์ก�รสง่เสรมิองคค์ว�มรูด้�้นก�รผลิตน้ำ�หมักชวีภ�พ ก�ร
ทำ�ปุย๋หมกั หรอืปจัจยัก�รผลติทีเ่ก่ียวขอ้งแทนทีก่�รใชปุ๋้ยเคมแีละส�รกำ�จัด
วัชพืช/ศัตรูพืช เป็นต้น หรือองค์คว�มรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอ�ชีพที่เกษตรกร
เขียนไว้ในแผนธุรกิจ 

 นอกจ�กก�รส่งเสริมให้เกิดองค์คว�มรู้ด้�นก�รผลิต/ก�รประกอบ
อ�ชีพแล้ว ก�รส่งเสริมองค์คว�มรู้ด้�นก�รข�ย/ก�รตล�ด และเชื่อมโยง
สูต่ล�ดทอ้งถิน่และตล�ดออนไลนย์งัคงตอ้งมกี�รทำ�ควบคู่กบัก�รปรบัเปลีย่น
ก�รผลิต เพื่อสร้�งคว�มม่ันใจให้กับเกษตรกรในก�รผลิตและจัดจำ�หน่�ย
ผลผลิตได้



47
คู่มือการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

ด้านการผลิตเพื่อสุขภาวะ
ของชาวนาที่มีหนี้สิน

 นอกจ�กนีย้งัมีก�รสร�้งภ�คีเครือข�่ยก�รทำ�ง�นกบัหนว่ยง�น/องค์กร
ต่�งๆ ในพื้นที่ อ�ทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพย�บ�ล โรงเรียน ฯลฯ 
เพ่ือเป็นก�รเชื่อมโยงง�นท้ังในเชิงนโยบ�ยและก�รทำ�ง�น รวมทั้งเป็นก�ร
สร้�งฐ�นผู้บริโภคได้อีกช่องท�งหนึ่ง

 และจ�กประสบก�รณก์�รทำ�ง�นของมลูนธิิทีผ่่�นม� พบว่� เกษตรกร
ข�ดคว�มรู้เรื่องก�รบริห�รจัดก�รก�รเงินและก�รจดบันทึกร�ยรับร�ยจ่�ย 
ซึง่จะช่วยใหเ้กษตรกรส�ม�รถว�งแผนก�รใชเ้งนิไดอ้ย�่งเปน็ระบบ โครงก�ร
จึงจัดให้เกษตรกรได้เรียนรู้เรื่องก�รบริห�รจัดก�รก�รเงิน ก�รจดบันทึก
ร�ยรับ ร�ยจ่�ย และเงินออม เพื่อนำ�ไปสู่ก�รมีคุณภ�พชีวิตท่ีดีขึ้น และ
ส�ม�รถชำ�ระหนี้คืนได้ 

 บัญชีครัวเรือน เป็นเคร่ืองมือสำ�คัญในก�รบริห�รก�รเงินอย่�งเป็น
ระบบ รู้เส้นท�งของร�ยได้และร�ยจ่�ย ส�ม�รถนำ�ม�จัดเรียงลำ�ดับก�รใช้
เงนิทีจ่ำ�เป็นและไมจ่ำ�เปน็ ทำ�ใหส้�ม�รถตดัร�ยจ�่ยทีไ่มจ่ำ�เป็นออกได ้สร�้ง
คว�มสมดุลในก�รใช้เงิน และยังส�ม�รถมีเงินออมได้อีกด้วย ซึ่งก�รอบรม
ก�รทำ�บัญชีครัวเรือนให้กับเกษตรกรนั้น เบื้องต้นเป็นก�รทำ�ให้เกษตรกร
รู้จักทำ�ร�ยรับ ร�ยจ่�ย และจัดหมวดหมู่ก�รใช้เงินในแต่ละเดือน เพื่อนำ�ไป
สู่ก�รบริห�รจัดก�รท�งก�รเงินได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และสุดท้�ยจะนำ�ไป
สู่ก�รปลดหรือผ่อนคล�ยภ�ระหนี้สินลงได้
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ตัวอย�่งก�รจดบันทึกก�รผลิต และบันทึกร�ยรับ-ร�ยจ่�ยของเกษตรกร
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ตัวอย�่งก�รจดบันทึกก�รผลิต และบันทึกร�ยรับ-ร�ยจ่�ยของเกษตรกร
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กระบวนที่ 9: 
ติดต�ม ประเมินผล และถอดบทเรียนก�รดำ�เนินง�นร่วมกัน

 กระบวนก�รสุดท้�ย คือ ก�รติดต�ม ประเมินผล และถอดบทเรียน
ก�รทำ�ง�นร่วมกับเกษตรกร ซึ่งกระบวนนี้เป็นกระบวนก�รมีส่วนร่วมทั้ง
เกษตรกร เจ้�หน้�ที่โครงก�ร และผู้ได้รับประโยชน์สุดท�้ย รวมทั้งองค์กร

ภ�คีในพื้นที่ นำ�ไปสู่ก�รทบทวน 
วิเคร�ะห์ และประเมินผล ก�ร
ดำ�เนนิง�นทีผ่่�นม� ปญัห�อุปสรรค
ต่�งๆ ที่เกิดขึ้น แนวท�งแก้ไข 
ข้อเสนอแนะ และแนวท�งก�ร
ดำ�เนินง�นร่วมกันต่อไปในอน�คต 

 มีวิธีก�รดำ�เนินง�นดังนี้  1) 
ลงพืน้ทีเ่พือ่ตรวจเยีย่มแปลง/อ�ชพี
เสริมร�ยได้ของเกษตรกร โดย

เจ้�หน้�ที่โครงก�รและหรือคณะ
ทำ�ง�นในพื้นที่ เพื่อพูดคุย/ห�รือ 
ถึงก�รดำ�เนินง�น ปัญห�อุปสรรค
ต่�งๆ ท่ีเกิดขึ้นในก�รดำ�เนินง�น 
และร่วมก�รห�แนวท�งแก้ไข/
ปรับปรุงก�รดำ�เนินง�น หรือจัดห�
ผู้เชี่ยวช�ญม�ให้คว�มรู้ในด้�น
ต่�งๆ 2) ให้เกษตรกรประเมิน
คว�มสำ�เร็จ คว�มพึงพอใจ และ กิจกรรมก�รประเมินผลและถอดบทเรียนหลังสิ้นสุดโครงก�ร

กิจกรรมก�รประเมินผลและถอดบทเรียนหลังสิ้นสุดโครงก�ร



51
คู่มือการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

ด้านการผลิตเพื่อสุขภาวะ
ของชาวนาที่มีหนี้สิน

ประโยชน์ท่ีได้รับจ�กก�รเข้�ร่วมโครงก�ร โดยใช้แบบประเมินตนเอง 3) 
เจ้�หน้�ท่ีโครงก�รและคณะทำ�ง�นร่วมกับเกษตรกรในก�รประเมินผล
สมัฤทธิท์ีเ่กดิจ�กก�รลงมอืปฏบิตังิ�นต�มแผน ปญัห�อปุสรรค และแนวท�ง
แกไ้ข/ปรบัปรงุ 4) จดัเวทถีอดบทเรยีนก�รทำ�ง�นระหว�่งเจ�้หน้�ทีโ่ครงก�ร 
เกษตรกร ผูร้บัประโยชนจ์�กก�รทำ�แผนธรุกิจ และภ�คเีครอืข�่ย ซึง่จะดำ�เนนิ
ก�รเมื่อระยะเวล�สิ้นสุดโครงก�ร เพื่อประเมินผลสำ�เร็จในก�รดำ�เนินง�น 
ปัญห�อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวท�งก�รดำ�เนินง�นต่อไปในอน�คต 
   

แผนภ�พที่ 1 
แสดงกระบวนก�รก�รพัฒน�พื้นที่ต้นแบบด�้นก�รผลิต
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 ในก�รดำ�เนินง�นปีที่ 4 นี้ โครงก�รตั้งเป้�หม�ยในก�รยกระดับ
ต้นแบบก�รผลิตให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ของชุมชนช�วน�วิถีใหม่ สู่ก�รเป็น
ผู้ประกอบก�รเกษตรอินทรีย์ ขย�ยผลสู่เพื่อนเกษตรกร และทำ�ง�นบูรณ�
ก�รภ�คีเครือข่�ย ผลก�รดำ�เนินโครงก�รพบว่� กลุ่มเกษตรกรมีก�รพัฒน�
สู่ก�รเป็นต้นแบบก�รผลิตที่มีแนวโน้มสู่ก�รเป็นต้นแบบต�มเป้�หม�ย
โครงก�รในปีนี้ และยังมีจุดเด่นด้�นก�รผลิตอีกหล�ยรูปแบบ 

 1. ต้นแบบด้�นก�รผลิตที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของช�วน�วิถีใหม่ 
 เกษตรกรทุกกลุ่มเริ่มมีก�รปรับตัวสู่ก�รเป็นเกษตรกรวิถีใหม่ ต�ม
สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 ที่ส่งกระทบต่อวิถีชีวิตของคน

ส่วนที่ ส่วนที่ 

  ผลทีเ่กดิจากกระบวนการการพฒันาพืน้ที ่
 ต้นแบบด้านการผลิตเพื่อสุขภาวะของ
 ชาวนาที่มีหนี้สิน
   4.1   ผลก�รดำ�เนินง�น
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ทุกอ�ชีพ ด้วยข้อจำ�กัดของก�รที่เจ้�หน้�ที่โครงก�รไม่ส�ม�รถลงพื้นที่ทำ�
กิจกรรมกับเกษตรกรแบบเผชิญหน�้ได้ จึงปรับรูปแบบก�รจัดกิจกรรมผ�่น
ระบบออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชันซูม ซึ่งในระยะแรกเกษตรกรอ�จจะยัง
ไม่คุ้นชินทั้งคว�มไม่คุ้นเคยกับก�รใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆ และเครื่องมือต่�งๆ 
แต่ก�รประชุมผ่�นระบบออนไลน์ก็เป็นไปได้ด้วยดี เกษตรกรเริ่มเรียนรู้และ
ปรบัตวั ซึง่วธิกี�รนีจ้ะมีก�รพัฒน�ตอ่ไปเพือ่ใหเ้หม�ะสมกบัสถ�นก�รณก์�ร
ใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

กิจกรรมก�รประชุมและอบรมเกษตรกรผ่�นระบบออนไลน์
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 2. ต้นแบบด้�นก�รผลิตเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบก�รธุรกิจ
เกษตรอินทรีย์
 เมื่อพิจ�รณ�ก�รยกระดับกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ประกอบก�รเกษตร
อินทรีย์ พบว่� มีกลุ่มเกษตรกรวิส�หกิจชุมชนปันสุขออร์แกนิคกรุ๊ป ที่มีก�ร
รวบรวมผลผลิตอินทรีย์โดยเฉพ�ะพืชผักผลไม้จ�กเพ่ือนเกษตรกรท่ีเป็น
สม�ชิกกลุ่มเพื่อจัดส่งให้ผู้บริโภคในกรุงเทพมห�นครและปริมณฑลอยู่เป็น
ประจำ�อยู่แล้ว ส�ม�รถพัฒน�เป็นผู้ประกอบก�รธุรกิจก�รเกษตรได้ ซึ่งใน
ปีนี้เริ่มมีก�รพัฒน�โดยก�รให้คว�มรู้ก�รตล�ดออนไลน์ เพื่อต่อยอดระบบ
ก�รตล�ดท่ีท�งกลุม่มีอยูแ่ลว้ ไมว่�่จะเปน็ก�รข�ยผลผลติผ่�นพอ่ค้�คนกล�ง 
หรือก�รข�ยในตล�ดท้องถิ่น อยู่เป็นประจำ�อยู่แล้ว 

 นอกจ�กนี้ เกษตรกรกลุ่มนี้ยังต้องก�รขย�ยช่องท�งจัดจำ�หน่�ย
ผลผลิตของสม�ชิกกลุ่มผ่�นก�รตล�ดในท้องถิ่น ด้วยวิธีก�รส่งผลผลิตตรง
ถึงผู้บริโภคต�มร�ยก�รสั่งซื้อเช่นเดียวกับผู้บริโภคในกรุงเทพมห�นครและ
ปริมณฑล เพื่อเพิ่มช่องท�งก�รเข้�ถึงอ�ห�รปลอดภัยให้กับผู้บริโภคและ
ยงัเปน็ก�รลดตน้ทนุด�้นก�รขนสง่ระยะไกลอกีดว้ย รวมทัง้ตอ้งก�รเพิม่ชอ่ง
ท�งก�รข�ยออนไลนใ์หก้บัผูบ้รโิภคภ�ยในจงัหวดั ซึง่ชอ่งท�งก�รข�ยทีเ่พิม่
เข้�ม�ใหม่ต้องมีก�รร่วมกันระหว่�งเกษตรกรและโครงก�ร เพื่อนำ�ไปสู่ก�ร
เป็นผู้ประกอบก�รธุรกิจเกษตรอินทรีย์ที่เต็มรูปแบบ

รูปแบบตล�ดระบบออฟไลน์และออนไลน์
ของกลุ่มปันสุขออร์แกนิคกรุ๊ป
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 3. พื้นที่ต้นแบบด้�นก�รผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภ�พ 
 ก�รปรับเปลี่ยนก�รผลิตเกษตรที่พึ่งพ�ส�รเคมีม�เป็นเกษตรอินทรีย์
โดยมคีว�มคดิตัง้ต้นเพ่ือก�รมสีขุภ�พดีจ�กก�รมผีลผลิตทีป่ลอดจ�กส�รเคม ี
เปน็อกีรปูแบบหนึง่ในก�รพฒัน�ตน้แบบก�รผลติทีพ่บ อ�ท ิกลุม่อ�ส�สมคัร
ส�ธ�รณสขุประจำ�หมู่บ�้น (อสม.) รพ.สต.บ�งขดุ (หรอืกลุม่ปลกูผกัอนิทรยี)์ 
ท่ีถอืได้ว�่เกษตรกรกลุม่นีม้จีดุเร่ิมตน้จ�กก�รทำ�ง�นอ�ส�สมคัรส�ธ�รณสขุ
รว่มกบัรพ.สต.บ�งขดุ ทีม่แีนวคิดเชือ่มโยงถึงตน้ท�งอ�ห�รปลอดภัยในก�ร
ป้องกันแก้ไขโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และก�รมีแหล่งผลิตพืชผักอินทรีย์ก็เป็น
อีกกลยุทธิ์หนึ่งในก�รทำ�ง�นหรือก�รผลักดันเชิงนโยบ�ยในก�รส่งเสริมสุข
ภ�พให้กับคนในชุมชนได้บริโภคผักผลไม้ต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�น ซึ่งเป็นก�ร
บริโภคผักผลไม้ท่ีปลอดจ�กส�รเคมีตกค้�งในระบบก�รผลิต ซึ่งเกษตรกร
กลุม่นีม้กี�รขย�ยแนวคดิก�รปลกูพชืผกัอนิทรยีแ์ละสมุนไพรพืน้บ้�นสูเ่พือ่น
เกษตรกรในพื้นท่ีได้จำ�นวนม�ก นอกจ�กนี้ยังมีก�รสื่อส�รเรื่องร�วต่�งๆ 
ผ�่นไลน์กลุ่ม ทำ�ให้เกิดก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก�รถ่�ยทอดแนวคิด และยัง
เป็นพื้นที่ที่มีก�รซื้อข�ยผลผลิต นอกเหนือจ�กก�รข�ยผลผลิตร�ยบุคคล
ของเกษตรกร 

 เช่นเดียวกับกลุม่วสิ�หกจิชมุชนปนัสขุออรแ์กนคิกรุ๊ป ทีม่จีดุเริม่ตน้จ�ก 
ก�รไดรั้บผลกระทบด�้นมลพษิจ�กโรงโม่หินทีม่อียูห่ล�ยแห่งร�ยลอ้มชมุชน
ที่อยู่อ�ศัย ก�รหันม�ผลิตและบริโภคพืชผักปลอดภัยจ�กส�รเคมี จึงเป็น
ท�งออกหนึ่งในก�รแก้ปัญห�ที่ต้นเหตุด้�นสุขภ�พ และยังเป็นก�รสร้�ง
สภ�พแวดลอ้มใหเ้อือ้ตอ่ก�รมสุีขภ�พด ีทำ�ให้เกษตรกรมีผลผลติทีเ่ปน็พชืผัก
ผลไมส้ดทีห่ล�กหล�ยอยูใ่นชมุชน และส�ม�รถข�ยผลผลติไดด้ว้ยตัวเอง บวก
กบัมกี�รรวบรวมผลผลติของเกษตรกรสง่ใหก้บัผูบ้รโิภคในกรงุเทพมห�นคร
และปริมณฑลต�มร�ยก�รสั่งซ้ือทุกอ�ทิตย์ ทำ�ให้เกษตรกรกลุ่มนี้มีร�ยได้ 
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จ�กก�รปรับเปลี่ยนระบบก�รผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์ นอกเหนือจ�กก�ร
มีสุขภ�พดี รวมท้ังมีก�รขย�ยผลสู่เพื่อนเกษตรกรในพื้นที่อีกจำ�นวนม�ก 
ทำ�ให้เกิดฐ�นก�รผลิตเพิ่มขึ้นและมีผลผลิตหล�กหล�ย จ�กผลก�รดำ�เนิน
ง�นจะเห็นได้ว่� เกษตรกรกลุ่มนี้มีโอก�สที่จะก้�วไปสู่ผู้ประกอบก�รธุรกิจ
เกษตรอินทรีย์ในอน�คตได้ ห�กได้รับก�รส่งเสริมเพิ่มเติมด้�นก�รบริห�ร
จัดก�รกลุ่มให้ม�กขึ้น 

กิจกรรมส่งเสริมก�รปลูกและบริโภคผักอินทรีย์เพื่อสุขภ�พ

 4. พื้นที่ต้นแบบด้�นก�รผลิตเพื่อลดร�ยจ่�ย เพิ่มร�ยได้ 
 ก�รพัฒน�พื้นที่ต้นแบบด้�นก�รผลิต พบว่� เกษตรกรส่วนใหญ่มี
จุดเริ่มต้นในก�รปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมก�รผลิตจ�กเกษตรเคมี
เป็นเกษตรอินทรีย์ โดยพิจ�รณ�แล้วว่�ก�รผลิตเกษตรเคมีน้ัน มีต้นทุน
ก�รผลิตที่สูงขึ้นทุกวัน ไม่ว�่จะเป็นต้นทุนปุ๋ยเคมี ส�รเคมีกำ�จัดโรคพืช โรค
แมลง ส�รเคมเีรง่ก�รเจรญิเตบิโตและเร่งผลผลติ หรือต้นทุนจ�กเคร่ืองจักรกล  
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ซึ่งนับวันจะเพิ่มสูงขึ้น โดยเกษตรกรไม่ส�ม�รถควบคุมร�ค�ได้เลย และยัง
ถูกซ้ำ�เติมด้วยร�ค�ผลผลิตที่ตกต่ำ� ทำ�ให้ไม่คุ้มก�รลงทุนหรือต้องประสบ
กบัปญัห�ก�รข�ดทุนม�อย่�งตอ่เนือ่ง แต่เกษตรกรทีย่งัคงตอ้งมวีถิกี�รผลติ
แบบเดิมม�อย่�งต่อเนื่อง เนื่องจ�กอ�ชีพเกษตรกรรมเป็นอ�ชีพเดียวโดย
ไม่มีท�งเลือกอ�ชีพอื่น 

 เมือ่เกษตรกรเข�้รว่มโครงก�ร จึงมัน่ใจว�่ยงัมวีธิกี�รผลติแบบไมพ่ึ่งพ�
ส�รเคมีหรือก�รผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ เป็นท�งเลือกที่จะลดต้นทุนต่�งๆ 
ในก�รผลิตได้ บวกกับเกษตรกรมีก�รปรับเปล่ียนจ�กก�รผลิตพืชเชิงเดี่ยว
ม�เป็นก�รผลิตแบบผสมผส�น ทำ�ให้มีผลผลิตหล�กหล�ย นอกจ�กผลิต
ไว้เพื่อก�รบริโภคท่ีปลอดภัยในครัวเรือนแล้ว เกษตรกรยังมีผลผลิตเหลือ
จำ�หน่�ยให้กับคนในชุมชน ส่งผลต่อก�รลดร�ยจ่�ยครัวเรือน เพิ่มร�ยได้ 
และเกษตรกรบ�งร�ยส�ม�รถมีเงินออมไว้เพื่อก�รชำ�ระหนี้ได้ 

 นอกจ�กก�รปรบัเปลีย่นวธิกี�รผลติแลว้ ยงัมเีกษตรกรทีม่กี�รตอ่ยอด
อ�ชพีเกษตรกรรมของตนเอง ด้วยก�รแปรรูปผลผลติ เพือ่เพิม่มลูค่� โดยเปน็
ผลผลิตที่มีอยู่ในครัวเรือนหรือชุมชนอยู่แล้ว และว�งจำ�หน่�ยภ�ยในชุมชน
เป็นจุดเริ่มต้น และขย�ยสู่ตล�ดภ�ยนอกพื้นที่ หรือตล�ดออนไลน์ได้ 

กิจกรรมก�รแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่�ของเกษตรกรที่เข้�ร่วมโครงก�ร
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 เมือ่เกษตรกรตกผลกึท�งคว�มคดิและเกดิก�รปรบัเปลีย่นวถิกี�รผลติ
จ�กเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์นั้น ทำ�ให้เกิดผลลัพธ์ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะย�ว แน่นอนว่�ผลลัพธ์ในระยะย�วน้ันมีทั้งก�รสร้�งคว�มมั่นคงท�ง
ด้�นอ�ห�รให้กับตัวเกษตรกร ครอบครัว ชุมชน และสังคม ก�รมีผลผลิต
ปลอดภยักระจ�ยสูค่นในสงัคม ทำ�ให้เกิดก�รบริโภคพชืผักผลไมท้ีป่ลอดภยั 
เป็นต้น สำ�หรับผลผลิตในระยะสั้นที่เกิดขึ้นในระยะเวล�โครงก�ร มีดังนี้ 

 1. เกษตรกรมอี�ห�รปลอดภัยไว้เพือ่ก�รบรโิภคในครวัเรอืน และ
กระจ�ยออกสู่ผู้บริโภคทั่วไป
 จ�กก�รท่ีเกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีก�รผลิตจ�กเกษตรเคมีสู่เกษตร
อินทรีย์นั้น แน่นอนท่ีสุดว่�ผลผลิตที่ได้รับจะเป็นวัตถุดิบชั้นดีที่ปลอดภัย
จ�กส�รเคมีในระบบก�รผลติไวเ้พือ่ก�รบริโภคภ�ยในครวัเรอืนและเพือ่ก�ร
แบ่งปันญ�ติพ่ีน้องหรือเพื่อนบ้�น ซึ่งแตกต่�งจ�กก�รผลิตที่ยังคงพึ่งพ�
ส�รเคมใีนก�รผลติทีแ่มแ้ตเ่กษตรกรท่ีเป็นผู้ผลิตยงัไมต่อ้งก�รบริโภคผลผลติ
ของตนเอง แตเ่ปน็ก�รผลติทีเ่นน้ก�รข�ยเพยีงอย�่งเดียว นอกจ�กนีผ้ลผลิต
ท่ีได้รบัยงัไดมี้ก�รจดัจำ�หน�่ยอย่�งนอ้ยเปน็ก�รว�งข�ยภ�ยในตล�ดชมุชน 
หรือเกษตรกรบ�งร�ยมีก�รปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ม�หล�ยปีแล้ว 
ทำ�ให้มีก�รจัดจำ�หน่�ยที่หล�กหล�ยช่องท�งม�กขึ้น อ�ทิ ก�รข�ยให้กับ
กลุ่มวิส�หกิจชุมชน ก�รข�ยตล�ดออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งก�รบริโภคผลผลิต
ปลอดส�รเคมีนั้น เป็นผลดีต่อสุขภ�พของผู้บริโภคเป็นอย�่งยิ่ง เป็นก�รส่ง
เสรมิก�รมสีขุภ�พด ีโดยเฉพ�ะก�รลดก�รเป็นโรคไมติ่ดตอ่เรือ้รังทีก่ำ�ลงัเป็น
ปัญห�สุขภ�พอันดับต้นๆ โลก รวมทั้งประเทศไทย 

4.2   ผลลัพธ์จ�กก�รดำ�เนินง�น
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ก�รกระจ�ยผลผลิตของเกษตรกรสู่ผู้บริโภค

 2. เป็นก�รลดร�ยจ่�ย และเพิ่มร�ยได้ครัวเรือน
 ก�รมีผลผลิตปลอดภัยจ�กส�รเคมีไว้เพื่อก�รบริโภคและจัดจำ�หน่�ย
แล้ว ยังเป็นก�รลดร�ยจ่�ยครัวเรือนและเพิ่มร�ยได้จ�กก�รข�ยผลผลิต 
เนือ่งจ�กเกษตรกรมกี�รปรบัเปล่ียนก�รผลติพชืเชงิเด่ียวม�เปน็ก�รผลติท่ีมี
คว�มหล�กหล�ย/ปลูกพืชผสมผส�น เพื่อให้มีผลผลิตทั้งพืชระยะสั้น ระยะ
กล�ง และระยะย�ว ทำ�ให้ได้ผลผลิตสลับสับเปลี่ยนกันตลอดทั้งปี เป็นก�ร
ลดร�ยจ�่ยจ�กก�รซื้อ และเพิ่มร�ยได้จ�กก�รเหลือเพื่อข�ย 
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 3. แบ่งเบ�/บรรเท�ภ�ระหนี้สินที่มีอยู่ 
 นอกจ�กก�รปรบัเปล่ียนวถิกี�รผลติแบบเดมิม�เปน็ก�รผลติทีไ่มพ่ึง่พ�
ส�รเคมี และก�รผลิตแบบผสมผส�นแล้ว เกษตรกรที่เข้�ร่วมโครงก�รยัง
ได้รับคว�มรู้และจัดทำ�แผนก�รเงิน เพื่อปรับเปล่ียนก�รบริห�รจัดก�รด้�น
ก�รเงนิและภ�ระหนีส้นิใหมอ่ย�่งเปน็ระบบ ทำ�ให้เกษตรกรบ�งร�ยส�ม�รถ
ปรับตัวทั้งด้�นก�รผลิตและบริห�รจัดก�รด้�นก�รเงินภ�ยในครัวเรือนได้ 
ส่งผลต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สินได้บ�งส่วน ถือเป็นก�รแบ่งเบ�/
บรรเท�หนี้สินที่มีอยู่ให้ลดน้อยลงได้ 

 ก�รปรับตัวด�้นก�รผลิตของน�งสมใจ ยังมีลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป 

ไม่ต้องใชเ้งนิลงทนุม�ก และยงัไมไ่ด้เปน็แหลง่ร�ยไดป้ระจำ� โดยเฉพ�ะในส่วนของ

แปลงผักนั้น น�งสมใจมีเป้�หม�ยเพื่อนำ�ม�ใช้บริโภคในครัวเรือน ต้องก�รลดค่�

ใช้จ่�ยในครัวเรือน   โดยกิจกรรมหลักคือก�รปลูกผักปลอดส�รพิษ และก�รเลี้ยง

ไก่ ในขณะที่ก�รทำ�น�นั้น ลงทุนสูงกว่� และมีคว�มเสี่ยงสูง (น�งสมใจ ปลีอ่อน 

เกษตรกรในพื้นที่ตำ�บลบ�งขุด อำ�เภอสรรคบุรี จังหวัดชัยน�ท)
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 แม้ว่�ที่ดินของน�งสอ�ดจะถูกข�ยทอดตล�ด แต่น�งสอ�ดก็พย�ย�ม

ปรับเปลี่ยนก�รผลิตของตนเอง เพ่ือให้ส�ม�รถมีร�ยได้จ�กในสวน มีก�รติดต้ัง

ระบบน้ำ�บ�ด�ล เพื่อลดปัญห�ผลกระทบจ�กภัยแล้ง ก�รเน้นปลูกพืชที่ไม่ต้องมี

ก�รจัดก�รม�กนัก และเป็นพืชที่มีอ�ยุเก็บเกี่ยวสั้น เช่น ข�่ ตะไคร้ กล้วย และผัก

สวนครัว รวมถึงก�รปลูกไม้ผลยืนต้น น�งสอ�ดก็ได้ทยอยปลูกส้มโอ และมะม่วง 

แต่ยังมีจำ�นวนไม่ม�ก (น�งสอ�ด ไขว้คำ� เกษตรกรในพื้นที่ตำ�บลบ�งขุด อำ�เภอ

สรรคบุรี จังหวัดชัยน�ท)
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 จะเห็นว่�น�งประเสริฐมีร�ยได้ม�กกว่�ร�ยจ่�ย โดยมีร�ยได้หลักจ�ก

กิจกรรมก�รเกษตรในแปลงของตนเอง ซึ่งมีรูปแบบของก�รผสมผส�น ทั้ง

ก�รทำ�น� ก�รปลูกถ่ัว และก�รแปรรูป มีก�รจัดก�รแรงง�นได้เป็นอย่�งดี แต่

ก�รทำ�เกษตรโดยอ�ศัยก�รจ้�งแรงง�นนั้นก็ทำ�ให้ต้องลงทุนเพ่ิมม�กขึ้น ซึ่ง

น�งประเสริฐไดกู้เ้งินจ�กธน�ค�รเพือ่ก�รเกษตรและสหกรณ ์เปน็เงนิจำ�นวน  18,000  

สำ�หรับม�ใช้เป็นเงินลงทุนในก�รทำ�น�และปลูกถั่ว โดยใช้โฉนดที่บ�้น 2 ไร่ เป็น 

หลกัทรพัยค์้ำ�ประกนั น�งประเสรฐิบอกว�่ หลงัจ�กเกบ็เกีย่วข�้วและถัว่เสรจ็แล้วก็

จะนำ�เงนิตน้และดอกไปชำ�ระ  เมือ่จะเริม่ทำ�น�รอบใหมก่จ็ะไปกูใ้หม ่“ตอนนีเ้ป็น

หนี้ถั่วอยู่หมื่นแปด ข�ยถั่วเสร็จก็ไปจ่�ย ทำ�น�ก็ไปเอ�ใหม่”   

 ดว้ยวงเกินกูท้ีไ่มส่งูม�ก วตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่นำ�ม�ลงทนุในก�รทำ�เกษตร 

ก�รทีน่�งประเสรฐิมคีว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนีไ้ด ้และผลตอบแทนจ�กกจิกรรม

ก�รเกษตรยังมีอย่�งต่อเนื่อง ทำ�ให้น�งประเสริฐยังคงมีเครดิตในก�รขอกู้จ�ก

ธน�ค�ร ในลักษณะนี้หนี้สินของน�งประเสริฐจึงอ�จจะไม่ใช่ภ�ระ แต่เป็นโอก�ส

ในก�รลงทนุของน�งประเสรฐิในก�รท่ีจะไดร้บัผลตอบแทนทีด่จี�กก�รปลกูถัว่ ซึง่

แม้จะมีคว�มเสี่ยงจ�กปัญห�โรคแมลง แต่น�งประเสริฐก็ลดคว�มเสี่ยงด้วยก�ร

เพิ่มก�รลงทุนในก�รกำ�จัดศัตรูพืชของถั่วและก�รใช้ปุ๋ยบำ�รุงต้น เพื่อเพิ่มผลผลิต 

(น�งประเสริฐ แย้มหลง เกษตรกรในพื้นที่ตำ�บลบ�งขุด อำ�เภอสรรคบุรี จังหวัด

ชัยน�ท)
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 ก�รพัฒน�ต้นแบบด้�นก�รผลิตเพื่อสุขภ�วะของช�วน�ที่มีหนี้สิน 
เปน็ตัวชีว้ดัหนึง่ในก�รจดัทำ�โครงก�รพฒัน�ศกัยภ�พช�วน�เพือ่สร�้งแหลง่
อ�ห�รปลอดภยัและสขุภ�วะทีดี่ของชมุชนช�วน�และผู้บริโภค (2564-2565) 
เป็นก�รส่งเสริมเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและปรับพฤติกรรมก�รผลิต
จ�กเกษตรเคมีสู่ก�รผลิตเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนก�รผลิตท่ีสูงโดยไม่
จำ�เป็น ไม่ว�่จะเป็นต้นทุนจ�กก�รใช้ปุ๋ยเคมี ต้นทุนย�กำ�จัดศัตรูพืช/แมลง 
ซึ่งนับวันยิ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 นอกจ�กนี้ยังส่งเสริมให้เกษตรกรได้ต่อยอดอ�ชีพเกษตรกรรมของ
ตนเอง อ�ทิ ก�รแปรรูปผลผลิตท�งก�รเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่�ของสินค้� 
และส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบก�รธุรกิจเกษตรอินทรีย์สำ�หรับเกษตรกรที่มี
คว�มพร้อม และเป้�หม�ยสูงสุด คือ เกษตรกรจะมีแหล่งอ�ห�รปลอดภัยไว้
เพื่อก�รบริโภคในครัวเรือน และกระจ�ยสู่ผู้บริโภคในท้องถิ่น และผู้บริโภค
ทั่วไปที่มีแนวคิดในก�รรักษ์สุขภ�พ 

 ปัจจยัเอือ้/ขอ้จำากดั/ขอ้เสนอ 
 แนะเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง

ส่วนที่ ส่วนที่ 
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 เกษตรกรท่ีเข้�ร่วมโครงก�ร เป็นเกษตรกรท่ีมีภ�ระหนี้สินในภ�วะ
ปกติและภ�วะวิกฤต กล่�วคือ มีเกษตรกรบ�งส่วนท่ีมีหนี้สินและมีคว�ม
ส�ม�รถในก�รชำ�ระคืนได้ต�มเวล� ในขณะที่มีเกษตรกรบ�งส่วนมีคว�ม
ย�กลำ�บ�กในก�รผ่อนชำ�ระคืน และมีโอก�สเสี่ยงต่อก�รสูญเสียที่ดินทำ�กิน 
หรอืเกษตรกรบ�งร�ยอยู่ระหว�่งก�รดำ�เนนิคด ีดงันัน้กระบวนก�รและเครือ่ง
มือที่ใช้ในก�รพัฒน�ต้นแบบด้�นก�รผลิตนั้น จึงเป็นกระบวนก�รที่เน้นก�ร
ส่งเสริมศักยภ�พเกษตรกรและมีคว�มเข้มแข็งในก�รต่อสู้เพื่อบรรเท�ภ�ระ
หนีส้นิ หรอืทำ�ใหภ้�ระหนีส้นิหมดไป ภ�ยใตก้�รประกอบอ�ชพีเกษตรกรรม
หรือก�รต่อยอดอ�ชีพเดิม ซึ่งเป็นคว�มเชี่ยวช�ญของเกษตรกรอยู่แล้ว 

 กระบวนก�รและเครื่องมือเป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รส่งเสริมศักยภ�พ
เกษตรกร เพื่อให้เกิดก�รปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมก�รผลิต รวม
ถึงก�รต่อยอดอ�ชีพเดิม และก�รยกระดับเป็นผู้ประกอบก�รธุรกิจเกษตร
อนิทรยี ์เปน็กระบวนก�รและเครือ่งมอืทีท่ำ�ให้เกษตรกรเกดิก�รคดิ ทบทวน 
และวิเคร�ะห์ตนเองด้�นก�รประกอบอ�ชีพเกษตรกร จนกระทั่งเกิดก�ร
ตกผลกึท�งคว�มคิด นำ�ไปสูก่�รปรบัเปลีย่นวธีิคดิในก�รประกอบอ�ชพี โดย
โครงก�รจะหนุนเสริมองค์คว�มรู้ต่�งๆ ต�มคว�มต้องก�รของเกษตรกร มี
ก�รติดต�มประเมินผลและถอดบทเรียนร่วมกัน เพื่อนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ก�ร
ทำ�ง�นร่วมกันต่อไป 

 ซึ่งผลก�รดำ�เนินง�น พบทั้งปัจจัยเอื้อที่นำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลงของ
เกษตรกร ข้อจำ�กัดหรือปัญห�อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อก�รพัฒน�
อย่�งต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้
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    เกษตรกรที่มีหนี้สินวิกฤตเป็นทั้ง
    ปัจจัยเอื้อต่อคว�มสำ�เร็จและเป็นปัญห�อุปสรรค

 กลุ่มเป้�หม�ยหลักของโครงก�ร คือ เกษตรกรที่มีภ�ระหนี้สิน ซึ่ง
เกษตรกรที่เข้�ร่วมโครงก�รมีทั้งเกษตรกรที่มีภ�ระหน้ีสินท่ีส�ม�รถผ่อน
ชำ�ระคืนได้และเกษตรกรที่มีคว�มย�กลำ�บ�กในก�รผ่อนชำ�ระคืน ซึ่ง
ประสบก�รณ์ก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�น ทำ�ให้เห็นว่� เกษตรกรที่มีภ�ระหนี้สิน
ไม่ว่�ในภ�วะวิกฤตหรือไม่วิกฤต ล้วนเป็นปัจจัยเอ้ือต่อก�รปรับเปลี่ยนวิธี
คิดและวิถีก�รผลิตเกษตรเคมีสู่เกษตรอินทรีย์ รวมถึงก�รประกอบอ�ชีพ
เสรมิร�ยไดท้ีต่อ่ยอดวธิคีดิจ�กอ�ชพีเกษตรกรรมเดมิ โดยเบือ้งตน้เปน็คว�ม
ต้องก�รมีร�ยได้เพ่ิม เพ่ือก�รชำ�ระหนี้สินที่มี หรือเพื่อป้องกันก�รสูญเสีย
ที่ดินทำ�กิน หรือแม้กระทั่งก�รซื้อที่ดินคืนกลับม� 

 ในท�งตรงกนัข�้ม เกษตรกรทีม่ภี�ระหนีส้นิวกิฤต มีคว�มตอ้งก�รก�ร
ประกอบอ�ชีพหรือห�ร�ยได้ ที่ได้รับเงินเป็นก้อนและเพียงพอต่อก�รชำ�ระ
หนี้หรือส�ม�รถป้องกันก�รสูญเสียที่ดินได้  แต่ก�รปรับเปลี่ยนวิธีก�รผลิต
เป็นเกษตรอินทรีย์ หรือก�รประกอบอ�ชีพเสริมร�ยได้ที่ต่อยอดจ�กอ�ชีพ
เดิมนั้น ยังไม่ส�ม�รถสร้�งร�ยได้ในจำ�นวนที่เพียงพอต่อก�รชำ�ระหนี้สิน 
โดยเฉพ�ะก�รปรับเปลี่ยนวิถีก�รผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์นั้น ต้องลงทุนทั้ง
แรงก�ย แรงใจ และมีระยะเวล�ก�รปรับเปลี่ยนที่ผลผลิตลดลง รวมทัง้ต้องมี
แหล่งจำ�หน�่ยผลผลติทีแ่นน่อน นอกจ�กนีย้งัพบว่� เกษตรกรท่ีมภี�ระหนีสิ้น
ในภ�วะวิกฤตนั้นมีคว�มทุกข์ เมื่อไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้สินคืนได้ต�มจำ�นวน
และเวล�ที่กำ�หนด หรือคว�มทุกข์จ�กก�รที่กำ�ลังจะสูญเสียทรัพย์สิน/ที่ดิน
ทำ�กิน ทำ�ให้ก�รแก้ปัญห�ตรงนี้มีคว�มสำ�คัญและเร่งด่วนม�กกว�่ก�รปรับ
เปลี่ยนก�รผลิตหรือก�รประกอบอ�ชีพเสริม

5.1



66
คู่มือการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
ด้านการผลิตเพื่อสุขภาวะ
ของชาวนาที่มีหนี้สิน

 ซึ่งกระบวนก�รทำ�ง�นกับกลุ่มเกษตรกรที่มีภ�ระหนี้สินวิกฤตด้วย
ก�รต้ังเป้�ให้เกิดก�รปรับเปลี่ยนก�รผลิต/ก�รประกอบอ�ชีพเสริม เป็น
เป้�หม�ยแรก ดูจะไม่ได้ผลต�มเป้�หม�ย จึงควรเพิ่ม “กระบวนก�รที่
เกี่ยวข้องกับก�รแก้ไขปัญห�หนี้สินวิกฤต” ก่อน (อ�ทิ ก�รส่งเสริม/ให้
คว�มรู้ด้�นคว�มสำ�เร็จในก�รแก้หน้ี ก�รแก้หนี้โดยทีมสหวิช�ชีพ ค้นห�
กรณีศึกษ�เกษตรกรท่ีมีภ�ระหนี้สินวิกฤต แต่ส�ม�รถแก้ไขสำ�เร็จด้วยก�ร
ปรับเปล่ียนวิธีก�รผลิต/ก�รประกอบอ�ชีพเสริมร�ยได้ จัดเวทีเล็ก/ประชุม
กลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบก�รณ์ก�รเป็นหนี้และคว�มส�ม�รถ
ในก�รชำ�ระคืน เป็นต้น)  แล้วค่อยต�มด้วยกระบวนก�รที่โครงก�รกำ�หนด
ไว้ทั้ง 9 กระบวนก�ร/ขั้นตอน 
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 นอกจ�กนีก้�รพฒัน�ตน้แบบด้�นก�รผลติให้กับกลุม่เกษตรกรทีม่หีนี้
สินวิกฤต อ�จพิจ�รณ�สิ่งต่อไปนี้ประกอบก�รทำ�ง�น อ�ทิ 

 - มกี�รประกนัร�ค�ผลผลติ เพือ่สร�้งคว�มมัน่ใจใหเ้กษตรกรที่
ต้องก�รปรับเปลี่ยนก�รผลิต ซึ่งมูลนิธิเคยมีประสบก�รณ์ดำ�เนินก�ร
ม�บ้�งแล้ว

 - มีก�รขย�ยช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยผลผลิต โดยเฉพ�ะก�ร
ตล�ดแบบพรอีอเดอรท์ีมี่ก�รผลิตต�มจำ�นวนก�รสัง่ซ้ือ หรอืก�รตล�ด
องค์กรที่มีก�รสั่งสินค้�ครั้งละจำ�นวนม�ก 

 - มีก�รแบ่งพื้นที่บ�งส่วนเพื่อทดลองผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ 
เพื่อลดคว�มเสี่ยง และสร�้งคว�มมั่นใจในผลผลิตที่ได้

 - มเีกษตรกรตวัอย�่ง และเกษตรกรร�ยอืน่รว่มเรยีนรู้ เพ่ือสร�้ง
คว�มมั่นใจในก�รปรับเปลี่ยนวิถีก�รผลิต

 - มีแปลงส�ธิตบนพื้นฐ�นภูมิปัญญ� คว�มเชี่ยวช�ญของ
เกษตรกร รวมทัง้ก�รนำ�เทคโนโลยี นวตักรรม ม�ช่วยส่งเสรมิก�รผลติ

ก�รประกันร�ค�ผลผลิตข�้วอินทรีย์เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นกับช�วน�ที่เข้�ร่วมโครงก�ร
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5.2
     ก�รศกึษ�ข้อมูลสำ�คญัของเกษตรกรตอ้งมกี�รศกึษ�ทัง้ 
   เชิงปริม�ณและเชิงคุณภ�พ และต้องศึกษ�ทั้งก่อนและ 
    หลังก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร

 กระบวนก�รศึกษ�ข้อมูลสำ�คัญของเกษตรกรที่เข�้ร่วมโครงก�ร เป็น
ปัจจัยเอ้ือที่สำ�คัญเพ่ือนำ�ไปสู่ก�รจัดกิจกรรม/กระบวนก�รทำ�ง�นให้เหม�ะ
สม เพื่อหวังผลแรกในก�รปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเกษตรกร ซึ่งโครงก�รเน้น
ก�รศึกษ�ข้อมูลเชิงปริม�ณด้วยก�รใช้แบบสอบถ�มและให้คณะทำ�ง�นใน
พื้นที่เป็นผู้สัมภ�ษณ์เกษตรกรร�ยบุคคล 

 ซึ่งก�รใช้แบบสอบถ�มในก�รศึกษ�ข้อมูลสำ�คัญของเกษตรกรกล�ย
เป็นข้อจำ�กัดของก�รศึกษ�ข้อมูลเชิงปริม�ณที่จะทำ�ให้ไม่ได้ข้อมูลเชิงลึก 
โดยเฉพ�ะปัญห�คว�มซับซ้อนของภ�ระหนี้สินของเกษตรกร หรือปัญห�
ซอ้นทบัอืน่ๆ ภ�ยในครอบครวัท่ีอ�จมคีว�มเกีย่วขอ้งสัมพนัธ์กันของก�รก่อ
ใหเ้กดิหนีสิ้นในภ�วะวกิฤต  ดงันัน้ก�รศึกษ�ขอ้มลูสำ�คญัของเกษตรกรโดย
ใช้วิธีก�รเชิงคุณภ�พ (อ�ทิ สัมภ�ษณ์ระดับลึก หรือสนทน�กลุ่ม) จะช่วย
ให้รู้ข้อมูลเชิงลึกและทร�บคว�มสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปัญห�อื่นๆ และนำ�ไป
สู่ก�รทำ�กิจกรรมที่เหม�ะสมกับเกษตรกร

 นอกจ�กข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถ�นภ�พท�งก�รเงิน คว�มมั่นคงใน
ก�รประกอบอ�ชีพ ปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบตอ่อ�ชพี และแนวท�งพฒัน�อ�ชีพ
และคว�มเปน็ไปไดใ้นท�งปฏบิตั ิซึง่เปน็ประเดน็ทีโ่ครงก�รได้ศึกษ�อยูแ่ลว้
นั้น ควรมีก�รศึกษ�เชิงคุณภ�พในประเด็นที่เก่ียวข้องกับเกษตรกร อ�ทิ 
ทุนท�งสังคม ศักยภ�พของเกษตรกรและพื้นที่ ปัญห�ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ก�รผลิตและหนี้สิน รวมทั้งคว�มต้องก�รของเกษตรกร

 นอกจ�กนี้ ต้องมีก�รศึกษ�ลักษณะเฉพ�ะของเกษตรกร/กลุ่ม ให้
ชัดเจน ตัวอย่�งเช่น เกษตรกรที่มีหนี้ในภ�วะวิกฤต ยังมีคว�มวิตกกังวล
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กับหนี้สินที่อ�จจะอยู่ในกระบวนก�รเร่งรัดหนี้และ
เส่ียงต่อก�รสูญเสียท่ีดินที่ทำ�กิน หรือไม่มีโอก�ส
ชำ�ระหนี้สินคืนได้ ก�รส่งเสริมให้พัฒน�อ�ชีพ
เกษตรกรรมเดิมหรือก�รประกอบอ�ชีพเสริม อ�จ
ไม่ได้รับคว�มสนใจหรือใส่ใจ เนื่องจ�กเป็นร�ยได้ 
ที่ไม่เพียงพอต่อก�รใช้หนี้คืน ดังนั้นควรมีก�ร
ศึกษ�ข้อมูลเชิงลึกกับเกษตรกรกลุ่มนี้ เพื่อค้นห�
และเชื่อมโยงปัจจัยต่�งๆ ที่มีผลต่อก�รเป็นหนี้สิน 
โดยเฉพ�ะปัจจัยส่วนบุคคลและวิธีคิดต่อก�รเป็น
หนี้สิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควรศึกษ�
ข้อมูลเชิงปริม�ณและเชิงคุณภ�พควบคู่กัน

 ขอ้มลูสำ�คญัต�่งๆ เหล�่นี ้ควรมกี�รจดัเกบ็ทัง้กอ่นและหลงัก�รดำ�เนนิ
ง�นโครงก�ร เนื่องจ�กส�ม�รถนำ�ม�ใช้ประโยชน์ทั้งก�รว�งแผนก�รจัดทำ�
กจิกรรมใหเ้หม�ะสมกบัเกษตรกร และยงัส�ม�รถนำ�ผลก�รศกึษ�ม�เปรียบ
เทยีบกอ่นและหลัง เพือ่ทำ�ใหเ้หน็ก�รเปลีย่นแปลงอนัเนือ่งม�จ�กก�รดำ�เนนิ
โครงก�ร

สภ�พปัญห�ของช�วน�และเกษตรกรที่มีคว�มแตกต่�งกัน
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5.3

 และควรมีก�รจำ�แนกและวิเคร�ะห์กลุ่มเกษตรกรออกเป็น 2 กลุ่ม 
ไดแ้ก ่กลุม่เกษตรกรทีอ่ยู่ในภ�วะหนีส้นิวกิฤต และกลุม่เกษตรกรทีไ่ม่มภี�ระ
หนี้สิน/มีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สินคืนได้ เพื่อใช้ในก�รประเมินและ
วิเคร�ะห์คว�มสำ�เร็จ ปัญห�อุปสรรค และแนวท�งก�รดำ�เนินง�นต่อไปใน
อน�คต 

    เครื่องมือ “กร�ฟชีวิต” วิเคร�ะห์ตนเอง 8 ด�้น เป็น 
     เครื่องมือที่ทำ�ให้เกษตรกรได้มีโอก�สทบทวนตัวเอง 

 จ�กประสบก�รณก์�รทำ�ง�นของมลูนธิิทีผ่่�นม� พบว่� เกษตรกรบ�ง
ร�ยไม่เคยทร�บสถ�นะหนี้สินของตนเองว่�มีเท่�ไร เป็นเงินต้นเท่�ไร เป็น
ดอกเบีย้เท�่ไร ไมเ่คยคิดแกไ้ขปญัห�อย�่งเปน็ระบบ มคีว�มท้อแท้กับภ�ระ
หนีส้นิ ข�ดท�งเลอืก ฯลฯ สิง่เหล่�นีน้ำ�ไปสูค่ว�มทอ้ถอยในก�รแกไ้ขปญัห�
ที่มีอยู่

 ก�รใช้ “กร�ฟชีวิต” วิเคร�ะห์ตนเอง 8 ด้�น เป็นเคร่ืองมือที่ดี
ในก�รทำ�ให้เกษตรกรได้มีโอก�สได้ทบทวนตัวเองในมิติต่�งๆ ของชีวิต 
8 มติิ (อ�ชพี ร�ยรบั/ร�ยจ�่ย หนีส้นิ เงนิออม ตน้ทนุ ก�รประกันคว�มเสีย่ง 
สขุภ�พ และครอบครวั) รวมทัง้ทำ�ใหเ้กษตรกรส�ม�รถวเิคร�ะหส์ถ�นก�รณ์
ชีวิตในด้�นต่�งๆ เพื่อนำ�ไปสู่ก�รแก้ปัญห� 

 นอกจ�กนี้ก�รใช้เครื่องมือกร�ฟชีวิต เป็นก�รดำ�เนินก�รโดยใช้
กระบวนก�รกลุ่ม ก�รสะท้อนปัญห�และแนวท�งแก้ไขของเกษตรกรแต่ละ
ร�ยนั้น อ�จเป็นเสมือนกระจกสะท้อนชีวิตหรือเป็นแนวท�งในก�รแก้ไข
ปัญห�ให้กับเพื่อนเกษตรกรคนอื่นๆ ได้ รวมทั้งเป็นก�รสร้�งพลังบวกใน 
ก�รมองว่�สิ่งท่ีตนเองกำ�ลังเผชิญนั้น ยังมีเพื่อนเกษตรกรหล�ยคนที่เผชิญ
ปญัห�เชน่เดยีวกนั ทำ�ใหไ้มรู่สึ้กโดดเดีย่ว หรอืทอ้ถอย แตก่ลับม�มพีลังบวก
ที่จะแก้ไขปัญห�ที่เกิดขึ้นต่อไป
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 ดังนั้นเครื่องมือ “กร�ฟชีวิต” ควรมีก�รนำ�ม�ใช้ต่อไปอย่�งต่อเนื่อง 
และนำ�ม�ใช้เป็นระยะ ต่อเนื่อง จะทำ�ให้เกิดก�รทบทวนตัวเองในมิติต่�งๆ 
และนำ�ไปสู่ก�รว�งแผนชีวิตใหม่ ในมิติและมุมมองใหม่ๆ 

ตัวอย่�งกร�ฟชีวิตของเกษตรกรที่มีหนี้สิน
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     เครื่องมือ “แผนธุรกิจเพื่อชุมชน (Community   
    Business Model Canvas: CBMC)” เป็นเครื่องมือที่ 
    เหม�ะสมในก�รจัดทำ�แผนธุรกิจที่เกษตรกรคิดข้ึนม� 
    ใหม่ และส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒน�ผลผลิต 
     ท�งก�รเกษตรได้

 เครือ่งมอื “แผนธรุกจิเพือ่ชุมชน (CBMC)” เปน็เครือ่งมือเพือ่ชว่ย
ให้เกษตรกรได้คิดและวิเคร�ะห์ประเด็นต่�งๆ ท่ีเก่ียวข้องในก�รทำ�ธุรกิจ
อย�่งเป็นระบบ รอบด้�น ตั้งแต่ก�รวิเคร�ะห์จุดข�ยของผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ 
วเิคร�ะหล์กูค�้  ก�รตล�ด ตน้ทนุ ฯลฯ และนำ�ไปสูก่�รจดัทำ�แผนปฏบิตักิ�ร 
และลงร�ยละเอยีดในแผนปฏบิตักิ�ร  เป็นก�รวเิคร�ะหก์�รจดัทำ�ธรุกจิตัง้แต่
ต้นน้ำ�จนกระทั่งปล�ยน้ำ� อย่�งเป็นระบบ

 ซ่ึงก�รจัดทำ�แผนธุรกิจนี้ อ�จเป็นเรื่องใหม่ของเกษตรกรหล�ยร�ยที่
เพ่ิงเคยจัดทำ�ขึ้นเป็นครั้งแรก และเกษตรกรหล�ยร�ยอ�จคิดว่�ก�รจัดทำ�
แผนธุรกิจนี้ ต้องจัดทำ�ก็ต่อเมื่อมีก�รทำ�ธุรกิจใหม่ แต่อันที่จริงแผนธุรกิจ 
นี้เกษตรกรร�ยอื่นๆ ที่ยังไม่ได้คิดจะทำ�ธุรกิจที่นอกเหนือจ�กก�รทำ�ก�ร
เกษตรในรูปแบบเดิม ก็ส�ม�รถนำ�เคร่ืองมือนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเร่ิมต้นคิด
และวิเคร�ะห์ก�รข�ยผลผลิตเดิมของตนเองอย่�งเป็นระบบและนำ�ไปสู่ก�ร
พัฒน�ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ในที่สุด

 ดงันัน้ควรมกี�รใชเ้ครือ่งมอืนีต้อ่ไป ท้ังเกษตรกรทีต้่องก�รพฒัน�ธุรกิจ
ใหมแ่ละเกษตรกรทีต่อ้งก�รพฒัน�ผลลติ/ผลติภณัฑ์เดมิของตนเอง เพือ่สร้�ง
ก�รแขง่ขนัในตล�ดและนำ�ไปสู่ก�รพฒัน�ผลผลติ/ผลติภณัฑ์ของตนให้ดมี�ก
ยิง่ขึน้ และส�ม�รถนำ�แผนธุรกจินีม้�ใชเ้ปน็ระยะ เพือ่ทบทวนและพฒัน�ก�ร
ทำ�ธุรกิจของตนเองอย�่งต่อเนื่อง

5.4
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5.5
     ก�รตดิต�มประเมนิผลแบบเสรมิพลัง (Empowerment)  
     ทำ�ใหเ้กดิก�รพัฒน�อย�่งตอ่เนือ่ง บนฐ�นทนุ ศกัยภ�พ  
    และภูมิปัญญ�ของเกษตรกร 

 โครงก�รได้กำ�หนดให้มีกระบวนก�รติดต�มประเมินผลและถอด
บทเรยีนก�รดำ�เนนิง�นรว่มกบัเกษตรกรเปน็ระยะตอ่เนือ่ง รวมทัง้เมือ่สิน้สดุ
โครงก�ร เพ่ือเป็นก�รพัฒน�ปรบัปรงุก�รดำ�เนนิง�น ก�รประเมนิคว�มสำ�เรจ็
ของโครงก�ร ปัญห�อุปสรรค และแนวท�งก�รดำ�เนินง�นต่อไปในอน�คต

 ซึง่ก�รตดิต�มประเมินผลและถอดบทเรยีน เปน็กระบวนก�รทีโ่ครงก�ร
จัดขึ้นแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกร กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ และภ�คีเครือข�่ย  
ท้ังก�รพบปะพดูคยุแบบเปน็ท�งก�รและไมเ่ปน็ท�งก�ร ก�รประเมนิตนเอง  
หรือก�รจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งนับว่�เป็นกระบวนก�รและ
เครื่องมือที่ดีในก�รนำ�ไปสู่ก�รเรียนรู้และพัฒน�ร่วมกันตลอดระยะเวล�
โครงก�รและก�รทำ�ง�นต่อเนื่องต่อไปในอน�คต 
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 แตอ่ย�่งไรกต็�ม ห�กส�ม�รถเพิม่กระบวนก�ร/เคร่ืองมอืในก�รเสริม
พลัง (Empowerment) ให้กับเกษตรกรเป็นระยะอย่�งต่อเนื่อง ภ�ยใต้ 
ทุนท�งสังคม ศักยภ�พ และภูมิปัญญ�ของเกษตรกรและพื้นที่ ยิ่งจะทำ�ให้
เกษตรกรเกิดคว�มม่ันใจและรู้สึกมีคุณค่�ในก�รเปลี่ยนแปลงก�รผลิต 
เป็นก�รต่อยอดสิ่งที่เกษตรกรมีอยู่  สร�้งคว�มภ�คภูมิใจ และก�รตกผลึก
ท�งคว�มคิด นำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดคว�มยั่งยืนในที่สุด
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ต�ร�งที่ 2
สรุปปัจจัยเอื้อ/ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ 

ข้อจำ�กัด/ปัญห�อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อก�รพัฒน�ต่อเนื่อง



76
คู่มือการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
ด้านการผลิตเพื่อสุขภาวะ
ของชาวนาที่มีหนี้สิน



เอกส�รเผยแพร่ภ�ยใต้โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พช�วน� เพื่อสร�้งแหล่ง
อ�ห�รปลอดภัยและสุขภ�วะที่ดี ของชุมชนช�วน�และผู้บริโภค

มูลนิธิชีวิตไท (Local Act)
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