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การเปลี่ยนกระบวนทศันในกลุมสตรีเพื่อการขับเคลื่อนเกษตรอนิทรีย  
(Paradigm shift in woman famers for organic agriculture movement)  

 

บุศรา ล้ิมนิรันดรกุล,1,2   มาณิชรา ทองนอย1  พฤกษ ยิบมันตะสิริ1  ยุภาพร  ศิริบัติ1 

  
บทคัดยอ 
 การยอมรับเกษตรอินทรียเขาสูระบบการผลิตของเกษตรกร สมาชิกในครัวเรือนไดมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน ความตระหนัก ความเขาใจ และความรูเกี่ยวกับผลของเกษตรอินทรียตอการดํารงชีพและสิ่งแวดลอม
รอบขาง และพรอมทั้งตัดสินใจปฏิรูปการผลิตของตนเองใหสอดคลองกับความเชื่อ คุณคา และทรัพยากรที่มีของ
ครัวเรือน การปรับเปล่ียนดังกลาวมีทั้งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในเกษตรกรและการกระตุนจากภายนอก แต
โดยสวนใหญเกิดจากการกระตุนจากภายนอก รายงานวิจัยตองการนําเสนอ กระบวนการชักนําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงจากภายนอก โดยพิจารณาสภาพแวดลอม บริบท ทรัพยากรทองถิ่น ทุนทางสังคมและมนุษย ตลอดจน
กลุมเปาหมายที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 
คําสําคัญ : กระบวนทัศน เกษตรสตรี เกษตรอินทรีย 
 
บทนํา 

นโยบายของรัฐในการสงเสริมกระบวนการผลิตพืชและผักใหกับเกษตรกรตั้งแตมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ในป พ.ศ. 2504 ซึ่งมีจุดมุงหมายที่สําคัญคือใหทําการผลิตเพื่อการคาและการสงออก จากนโยบาย
ดังกลาว สงผลใหกระบวนการผลิตของเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ จากการที่ผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
เปนการผลิตเพื่อขาย การผลิตที่ใชพื้นที่ขนาดเล็กเปนการผลิตที่ตองการพื้นที่ขนาดใหญ เพื่อใหมีรายไดมากขึ้น ซึ่ง
สงผลทําใหมีการตัดไมทําลายปา มีความตองการใชสารเคมีในการผลิต เพื่อเรงใหผลผลิตเติบโตทันกับความ
ตองการของตลาด เปนตน นโยบายดังกลาว จึงทําใหเกิดผลทั้งในดานบวกและดานลบควบคูกันไป 

บานดงปาลัน ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม มีประชากรประมาณ 500 หลังคาเรือน ตั้งอยู
หางจากจังหวัดเชียงใหมประมาณ 40 กิโลเมตร แมน้ําปงเปนแมน้ําสายสําคัญที่ไหลผานหมูบาน ประชากรโดยสวน
ใหญจึงประกอบอาชีพการเกษตรเปนอาชีพหลัก โดยมีพืชที่สําคัญและเปนแหลงรายได คือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถั่ว
เหลือง ขาวเหนียวพันธุสันปาตอง 1 ลําไย ล้ินจี่ นอกจากนั้นยังมีการปลูกผักเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจําหนายเปน
รายไดเสริม มีเกษตรกรบางครอบครัวที่ปลูกขาวหอมมะลิเพื่อจําหนายและบริโภคในครัวเรือน บานดงปาลัน เปน
หมูบานหนึ่งที่ไดรับผลจากการสงเสริมการผลิตเพื่อการคา ดังนั้นกระบวนการผลิตของเกษตรจึงมีการใชสารเคมี
อยางเขมขนกับพืชที่ปลุกเพื่อจําหนวยเปนรายไดหลัก โดยเฉพาะยาฆาหญา ปุยเคมี สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 
ถึงแมวาเกษตรกรโดยสวนใหญทราบถึงพิษภัยที่เกิดจากการใชสารเคมีดังกลาว แตเนื่องจากยังไมมีทางเลือกในการ
จัดการที่ดกีวา สารเคมีจึงยังคงมีการใชอยางตอเนื่อง ในชวงตนป 2552 สถานีอนามัยตําบลขี้เหล็กรวมกับองคการ 

 
1 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2 ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและสงเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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บริหารสวนตําบล ไดจัดทําโครงการตรวจเลือดใหกับเกษตรกร พบวามีปริมาณสารเคมีตกคางในระดับที่ไม
ปลอดภัย ผลการตรวจเลือดดังกลาว ทําใหเกษตรกรเกิดความตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีมากขึ้น ดังนั้น
การศึกษาและการรวมสรางกระบวนการเรียนรู เพื่อเปล่ียนกระบวนทัศนในการผลิตพืชและผักอินทรีย เพื่อสราง
อาหารที่ปลอดภัย ลดตนทุนการผลิตและเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร โดยมีกลุมสตรีเปนแกนนําจึงสอดคลองกับความ
ตองการของคนในชุมชน 

 
การดําเนนิการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เริ่มตั้งแตการมีสวนรวมของเกษตรกรที่สนใจการ
ผลิตอินทรีย การวางแผนการผลิต การจัดเตรียมปุยหมักเพื่อใชสําหรับการบํารุงดิน การศึกษาดูงานเครือขาย
เกษตรกรปลอดสารพิษ โดยมีสมมุติฐานวา การชักนําใหเกิดการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน โดยผานกระบวนการการ
เรียนรูรวมกันจาการปฏิบัติจริงและการผสมผสานองคความรูจากภายนอกจะชวยใหการขับเคลื่อนเกษตรอินทรียได
เร็วขึ้น การเก็บขอมูลการความคิดเห็นและทัศนคติของกลุมสตรี ตอกระบวนการผลิตพืชและผักอินทรีย  
ผลการศึกษา 
การวิเคราะหสถานภาพ (Situation analysis) 

บานดงปาลัน ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เปนพื้นที่ รับน้ําชลประทาน เกษตรกร
ดําเนินการปลูกพืชผสมผสานกับการเลี้ยงสัตวตลอดป ระบบการปลูกพืชที่สําคัญ ไดแก ขาว-ถั่วเหลืองในพื้นที่รับน้ํา
ชลประทานจากแมน้ําปง และระบบการผลิตขาวโพดตอเนื่องในพื้นที่สูบน้ําภายใตการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา 
เกษตรกรหญิง ชาย แยกกันทํางานตามความเหมาะสม มีการจัดตั้งกลุมการผลิตตางๆเพื่อกระจายการบริหารจัดการ
กลุมใหกับบุคลที่เหมาะสมและมีความพรอมที่จะประสานงานตางๆใหกับกลุม 

กระบวนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย โดยในระยะแรกนั้นพืชผักไดมีการพูดถึง มีการอบรมและศึกษาดูงาน
มาแลวหลายครั้ง แตเกษตรกรยังไมสามารถปรับเปล่ียนวิธีการผลิตได ซึ่งมีสาเหตุสําคัญ ไดแก 

1. การปลูกผักตองการการเอาใจใสมาก ทําใหไมมีเวลาดูแล เนื่องจากใชเวลากับการจัดการผลผลิตที่
เปนรายไดหลักหมุนเวียนตลอดป ดังนั้นการปลูกผักโดยทั่วไปจึงปลูกเปนลักษณะผักสวนครัวและเลือกชนิดผักที่ไม
ไตองการการเอาใจใสมากนัก  

2. เกษตรกรขาดประสบการณ จึงเกิดความไมม่ันใจวาการปลูกพืช ผักอินทรียจะสามารถใหผลผลิตได
และคุมคากับการลงทุน จึงไมกลาเสี่ยงที่จะลงทุนปลูก 

3. เกือบทุกครัวเรือนในชุมชนมีการปลูกผักเพื่อการบริโภคอยูแลว ซึ่งถือเปนวิถีชีวิตปกติทําใหยังไม
ตระหนักถึงวิธีการใหมๆที่จะตองนํามาใช และสวนใหญเปนการปลูกเพื่อการบริโภคในครัวเรือนมากกวาตองการ
ปลูกขาย ดังนั้นจึงขาดแรงงจูงใจจากภายในที่จะศึกษา คนควาหาวิธีการและเทคนิคปล ูกพืชผักใหมๆ  

4. ยังไมคนพบวิธีการที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชและผักอินทรียในชุมชน  นอกจากองคความรูเดิมที่
เคยทํา คือ มีการใชปุยขี้ไก ปุยขี้วัว และปุยเคมีเกรด 46-0-0 และเกรด15-15-15 ซึ่งโดยสวนใหญตองซื้อจาก
ภายนอก  

5. ระบบการเกษตรสวนหนึ่งเปนระบบการปลูกตามโควตาของบริษัท หรือการเกษตรแบบพันธะสัญญา 
ซึ่งในกระบวนการและขั้นตอนการผลิตตองมีการใชสารเคมี ดังนั้นการลด ละ เลิก จึงไมสามารถทําได โดยเฉพาะการ
ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวซึ่งเปนรายไดหลักของครอบครัว  
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6. เกษตรกรในชุมชนโดยสวนใหญไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ทํากินอยูในปจจุบัน ตองเชาที่ดินทํากินจึงทํา
ใหเกิดความไมม่ันใจในการลงทุน หรือการคนควาเทคโนโลยีใหมๆ  

7. การตัดสินใจในการผลิตขึ้นอยูกับเกษตรกรชาย ซึ่งสวนใหญยังเห็นวาการผลิตเกษตรอินทรียแบบ
หลากหลาย ถึงแมจะสรางรายไดรายวันอยางสม่ําเสมอ แตระบบเกษตรที่เปนอยู สามารถสรางรายไดลํ่าซํามากกวา 
ซึ่งสามารถนําเงินกอนเหลานี้ไปวางแผนการผลิตไดอยางเต็มที่  
 
กระบวนการทํางานเพ่ือปรับเปล่ียนวิธีคิด 

คณะวิจัยไดนําความคิดเรื่องเกษตรอินทรียเสนอตอกลุมตางๆและในปการผลิต 2551ตัวแทนเกษตรกรจาก
บานดงปาลัน ไดไปศึกษาดูงานเพื่อเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษกับกลุม
เกษตรกรริมปง อําเภอสารภี จากความรูที่ไดรวมแลกเปล่ียนทําใหเกษตรกรบานดงปาลันจํานวน 9 คน มีความสนใจ
ที่จะทดลองปลูกผักและขาวหอมมะลิปลอดสารพิษ ซึ่งความสนใจของกลุมผูหญิงดังกลาวสอดคลองกับทรัพยากรที่
มีในชุมชน กลาวคือ ในชุมชนมีการเลี้ยงวัวซึ่งสามารถเปนแหลงปุยคอกที่ใชสําหรับการปลูกผักและขาวได มีกากถั่ว
เหลืองและฟางขาวซึ่งยังไมมีการนํามาใชประโยชนอยางเต็มที่ ในกลุมมี 3 คนเปนแมคาที่ปลูกผักขายเปนประจําอยู
แลว ทําใหปญหาเรื่องการจัดการตลาดและการขายมีนอยลง บทบาทการปลูกผักเปนของผูหญิงซึ่งมีความขยันเปน
พื้นฐานที่สําคัญ ดังนั้นการเสริมการเรียนดวยการทดลองปลูกผักปลอดสารพิษจึงไมใชเปนการเพิ่มภาระแตอยางใด 

กระบวนการทํางานในการปรับเปล่ียนกระบวนทัศนเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนระบบการผลิตเปนการปลูกผัก
อินทรีย ประกอบดวย 

1. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู ความเขาใจ และประสบการณเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ปลอดภัย
ตอส่ิงแวดลอม การสรางอาหารที่ปลอดภัยตอการบริโภค และวิทยาการทดแทนสารเคมี เปนกระบวนการเริ่มตน
สําหรับการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน เนื่องจากเปนการกระตุนใหเห็นความสําคัญของการผลิตผักอินทรีย 
นอกจากนั้นการจัดเวทีพูดคุยเปนการรวมคนที่สนใจในสิ่งเดียวกัน ไดพุดคุยกันเพื่อหาวิธีการทํางานรวมกัน ดังนั้น
การใหโอกาสคนที่คิดเหมือนกันไดแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณการปลูกผักอินทรีย จึงเปนพลังที่จะนําไปสู
การเปลี่ยนแปลงได 

2. การเสริมความรู ถึงแมวาคนในชุมชนสวนหนึ่ง มีความรู ภูมิปญญาและประสบการณ และสามารถ
แลกเปลี่ยนถายทอดใหแกกันและกันได แตอยางไรก็ตาม ยังคงมีความจําเปนที่จะตองมีการเสริมความรู เพื่อใหเกิด
ความคิดและวิธีการใหมๆที่จะสามารถนํามาประยุกตใช กระบวนการเสริมความรูที่กระบวนการวิจัยไดดําเนินการ 
ประกอบดวย 

2.1 การศึกษาดูงาน เปนวิธีการที่ชวยสรางความมั่นใจใหกับกลุมในชวงเริ่มตน วาส่ิงที่กําลัง
คิดและทดลองทําสามารถเปนไปไดจริง สามารถสรางความมั่นคงดานรายได และสรางอาหารที่ปลอดภัยใหกับ
ตนเองและผูบริโภค นอกจากนั้นการศึกษาดูงานยังเปนวิธีการที่ทําใหไดเห็นรูปแบบ เทคนิควิธีการปฏิบัติใหมๆซึ่ง
สามารถนํามาประยุกตใชได กลุมแมบานดงปาลัน ไดมีการศึกษาดูงานกลุมเกษตรปลอดสารพิษที่อําเภอสารภีและ
อําเภอแมแตง 

2.2 การลงมือปฏิบัติจริง หลังการศึกษาดูงาน กลุมไดมีการพูดคุยถึงความเปนไปไดที่จะปลูก
พืชและผักปลอดสารพิษ จากศักยภาพที่มีทั้งแรงงาน ทรัพยากรในชุมชน จึงพบวา การทําปุยหมักรวมกัน โดยใชกาก
ถั่วเหลืองและแกลบดิบเปนวัตถุดิบ เปนวิธีการที่เหมาะสมกับชุมชน เนื่องจากหาไดงาย ราคาไมแพง อีกทั้งสะดวก
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ตอการขนยาย เนื่องจากมีน้ําหนักเบา นอกจากนั้นสารเรงในการยอยสลายปุยหมักใหใชปุยคอกของแตละครอบครัว
นํามารวมกัน และกากน้ําตาลซึ่งไดรับการสนับสนุนจากศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร นอกจากนั้นมีการ
ทดลองทําน้ําหมักชีวภาพจากผักกระเฉด เพื่อใชฉีดพนในแปลงปลูกอีกดวย ซึ่งผักกระเฉดสามารถหาไดงายบริเวณ
คลองริมแมน้ําปง  

2.3 การทดลองใช ถึงแมวาสารอินทรียทั้งสองชนิดยังไมสามารถนําไปใชได แตกลุมไดมีการ
วางแผนการปลูกผักในเดือนตุลาคม ผักที่จะปลูกประกอบดวย คะนา ถั่วฝกยาว มะเขือ ขาวโพด บวบ  บล็อกโคลี่ 
พริก กะหล่ําปลี กวางตุง โดยทุกคนมีพื้นที่ปลูกโดยเฉลี่ย 1 งาน ผักที่กลุมเลือกปลูกเนนผักที่ตองการบริโภคใน
ครัวเรือนและเหลือจากการบริโภคสามารถจําหนายเปนรายไดเสริมได เลือกปลูกผักที่ขายไดราคาดีในตลาด โดย
สมาชิกในกลุมที่เปนแมคาอยูแลวเปนผูใหขอมูลประกอบการตัดสินใจ 

3. การติดตามพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับครัวเรือน ในการปรับเปล่ียนความคิดนั้นการใช
พลังกลุมในการขับเคล่ือนเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ ยังตองมีการแลกเปลี่ยนในระดับครัวเรือน เพื่อใหเห็นสภาพ
แปลงปลูกและประเมินความเปนไปไดของแตละคน เนื่องจากสภาพครอบครัวและพื้นที่การผลิตแตกตางกัน ดังนั้น
ศักยภาพในการผลิตยอมแตกตางกันดวย การแลกเปลี่ยนความรูในสภาพจริงของแตละครัวเรือน จะทําใหการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสูระบบอินทรียมีความเปนไปไดสูง เพราะไดมีการทบทวนและวางแผนการผลิตใหเกิดความ
เหมาะสมกับสภาพจริงของแตละคน นอกจากนั้น การติดตามพูดคุยในระดับครัวเรือน ยังถือเปนการใหกําลังใจ
ทางออมอีกดวย 
 
สรุปผลการศึกษา 

การปรับเปล่ียนกระบวนทัศนเกษตรกรดานการผลิตพืชผักสูระบบเกษตรอินทรีย จากงานวิจัยพบวา การ
ผลิตเกษตรอินทรียมีหลายรูปแบบแตกตางกันไปตามความเหมาะสมกับเกษตรกรแตละราย สามารถสรางรายได
รายวันใหเกิดขึ้นยางสม่ําเสมอและสามารถสรางรายไดลํ่าซําใหกับเกษตรกร งานวิจัยกับกลุมสตรีที่บานดงปาลันที่มี
ความสนใจในระบบการผลิตอาหารที่ปลอดภัยสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. ทุนทางมนุษยถือวาเปนทุนสําคัญตอการขยายผลการผลิตอินทรียและเปนพื้นฐานสําคัญในการสราง
ความมั่นคงดานรายได เนื่องจากในพื้นที่ศึกษาคนในชุมชนประกอบอาชีพดานการเกษตรเปนอาชีพหลัก โดยมี
บทบาทหญิงชายที่ใหการสนับสนุน นอกจากนี้ผูที่สนใจรวมกลุมผลิตผักอินทรีย ยังประกอบดวยผูที่มีความถนัดดาน
การคาและเปนแมคาที่จําหนายผักเปนทุนเดิมอยูแลว 

2. ทรัพยากรทองถิ่น บานดงปาลันมีทรัพยากรในชุมชนที่สามารถนํามาใชเปนวัตถุในการทําปุยอินทรีย
เพื่อทดแทนการใชปุยเคมีในการปลูกพืช ทรัพยากรในทองถิ่นที่สําคัญ ไดแก ปุยคอก กากถั่วเหลือง แกลบดิบ ฟาง
ขาว ทรัพยากรเหลานี้เปนสวนสําคัญในการสนับสนุนใหเกิดการขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย เนื่องจากเกิดการใช
ทรพัยากรหมุนเวียนภายในชุมชน 

3. การปรับเปล่ียนเกิดจากภายในตัวเกษตรกรเองและการกระตุนจากภายนอก ซึ่งมีผลตอการ
ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน เชน การเรียนรูและการทดลองปฏิบัติจริง การศึกษาดูงานไดเปดโอกาสใหเกษตรกรพัฒนา
แนวคิด การสรางความเขาใจรวมกันในการผลิตผักอินทรีย ที่การผลิตตองสอดคลองกับการบริโภคในชุมชน เนนการ
ผลิตวิถีสุขภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค สวนการทดลองผลิตปุยหมักโดยใชเศษวัสดุที่มีในชุมชน เปนการพัฒนา
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เทคนิคใหมในการใหสารอาหารใหกับพืชเพื่อทดแทนการใชสารเคมี อีกทั้งยังเปนการจัดการวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรที่ไมใชวิธีการเผาเหมือนที่เคยปฏิบัติมา 

4. วิถีสุขภาพและความปลอดภัยดานอาหาร เปนประเด็นสําคัญที่กลุมสตรีใหความสนใจ เนื่องจากการ
ผลิตพืชผักที่มีการใชสารเคมีอยางเขมขน จนทําใหเกษตรกรหลายรายมีการตรวจพบสารเคมีตกคางในกระแสเลือด 
ประเด็นดังกลาวกระตุนความสนใจที่จะปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตสูเกษตรอินทรียใหกับกลุมมากยิ่งขึ้น 

5. การจัดการและการวางแผนการผลิต กลุมสตรีสนใจทําการผลิตเพื่อการบริโภคในระดับครัวเรือนกอน 
แลวคอยขยายผลไปสูการตลาดภายในและภายนอกชุมชน ดังนั้นการตัดสินใจเลือกชนิดผักที่ปลูกพืชจึงอยูบน
พื้นฐานความคิดดังกลาว 

6. กลุมเกษตรกรไดคัดเลือกพืชผักที่มีในทองถิ่นผสมผสานกับพืชผักทั่วไปที่ผูบริโภคนิยมบริโภค 
  

กระบวนการทํางานในการเปลี่ยนกระบวนทัศนในกลุมสตรีเพื่ออาหารปลอดภัยและเพิ่มรายได สามารถ
สรุปไดดังนี้ 

 
   กลุมเกษตรกรสตรีสนใจเขารวมโครงการ 
 
การศึกษาดูงานจากกลุมเกษตรปลอดพิษแมปง 
 
                     สะทอนผลกลับ 
 
           วางแผนและเตรียมการผลิต  
 
     การผลิตปุยหมักจากเศษพืชภายในชุมชน 
 
              การวางแผนการผลิต 
 
    การสํารวจการบริโภคพืชผักภายในครัวเรือน 
                               
  การผลิตพืชผักในระดับครัวเรือนเกษตรกร 
   
การสรางกระบวนการเรียนรู เพื่อนําไปสูการปรับเปล่ียนกระบวนการคิดและการปฏิบัติ โดยใชเทคโนโลยี

และทรัพยากรที่มีในชุมชนนั้น ไมสามารถที่จะทําไดในระยะเวลาอันส้ัน กระบวนการดังกลาว ตองการการติดตาม 
การเรียนรูรวมกัน การรวมสรางความรูและเทคนิคใหมๆอยางตอเนื่อง ปจจัยที่เขามาเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน มีความซับซอนมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  
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แนวทางการทาํงานตอไปเพื่อการขยายผล 
แผนงานที่จะดําเนินตอไปในอนาคต มีความมุงหวังที่จะทําใหเกิดกระบวนการทํางานดวยตนเองของคนใน

ชุมชนและสรางการพึ่งตนเองที่ทําใหเกิดความยั่งยืน สามารถลดรายจายในการผลิต และมีมูลคาเพิ่มจากการผลิต
อาหารที่ปลอดภัย ดังนั้นงานในระยะตอไปจึงประกอบดวย 

1. การเก็บขอมูลผลการทดลองทําปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ เพื่อคํานวณตนทุนการผลิต ผลผลิตที่ได 
และการนําไปทดลองใช 

2. การทดลองใชปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพในผักแตละชนิดและนาขาว พรอมทั้งเก็บขอมูลการ
เจริญเติบโต ผลผลิตที่ไดของพืชที่ทําการทดลอง 

3. การเก็บขอมูลคาใชจายในการซื้อผักและรายไดจากการขายผักของตัวแทนในชุมชน เพื่อนํามาใช
ประกอบการในการวางแผนการปลุกผัก 

4. การวางแผนเรื่องการตลาด ทั้งตลาดในชุมชนและนอกชุมชน 
5. การขยายผลการศึกษา องคความรูที่ได ใหกับคนในชุมชน 
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