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 Regenerating livelihoods of Karen community with sustainable agriculture 
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บทนํา 

การพัฒนาเกษตรท่ีสูงเพื่อลดพื้นที่ปลูกฝนและฟนฟูฐานเศรษฐกิจชุมชนโดยใชแนวทางการ
ตลาดนําดวยการปลูกพืชพาณิชยติดตอกันเปนเวลากวา 3 ทศวรรษไดเปลี่ยนรูปแบบการใชประโยชน
ที่ดิน ลดพื้นท่ีปลูกฝน สงเสริมพืชเศรษฐกิจใหมที่สรางรายไดสูง จนกระท่ังหลายชุมชนไดเปลี่ยนวิถี
การผลิตแบบด้ังเดิมมาเปนวิถีการผลิตเชิงพาณิชยอยางเต็มที่ และประสบความสําเร็จทางดาน
เศรษฐกิจ แตในขณะเดียวกันหลายชุมชนในพื้นที่ตาง ๆ ไมสามารถปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตและกาว
ทันตอการตลาดที่ใหความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ ไดแสวงทางเลือกใหมที่คาดวาครัวเรือน
สามารถจัดการได และลดการพึ่งพิงจากปจจัยภายนอก โดยผูผลิตสามารถกําหนดตารางการผลิต
สอดคลองกับทรัพยากรครัวเรือน แรงงาน คุณภาพท่ีดิน ตลอดจนกลไกตลาดท่ีตนเองสามารถเขาถึง
ได 

 ชุมชนปาเกาะญอในพื้นที่บานจันทร อําเภอแมแจม เชียงใหม เปนชุมชนหนึ่งที่ไดรวมขบวน
การผลิตพืชเชิงพาณิชยกับโครงการหลวงต้ังแตป 2512 เปนตนมา แตเน่ืองจากการคมนาคมไม
สะดวก พืชสงเสริมที่เปนไมผล ไดแก บวย พลับ สาลี และอโวกาโด พืชผักจะเนนที่มีความคงทนและ
เก็บไดนาน เชน ฟกทองญี่ปุน พริกเขียวหวาน ถ่ัวลันเตา ผักกาดหอมหอ ไมดอก ไดแก เฟรินและยูคา
ลิปตัสตัดใบ และพืชเครื่องเทศ เชน ออริกาโน สมาชิกของโครงการหลวงสวนใหญจะไดรับการจัดสรร
และประสบความสําเร็จกับการปลูกพืชผักโดยเฉพาะฟกทองและพริกเขียวหวาน ซึ่งทํารายไดสูงกวา
กิจกรรมอ่ืน ๆ เขาสูชุมชน อยางไรก็ตามเน่ืองจากพืชผักทั้งหมดเปนพืชพันธุนําเขา เมล็ดพันธุตองนํา
เขาจากตางประเทศไมไดมีการพัฒนาพันธุใหทนทานตอโรคในพื้นที่ การปลูกฟกทองในระยะหลังน้ี
เกษตรกรตองเผชิญกับการระบาดของศัตรูพืช จําเปนตองเพิ่มปริมาณการใชสารเคมี หรือสลับพื้นท่ี
ปลูกและบางรายไดเลิกปลูกเน่ืองจากประสบภาวะการขาดทุน คุณภาพผลิตผลไมตรงตามเกณฑที่
ตลาดตองการ จนทําใหเกษตรกรกลุมหนึ่งแสวงหาทางเลือกใหมที่จะฟนฟูวิถีความเปนอยูที่ตนเอง
สามารถกําหนดและมีความเปนอิสระมากขึ้น 

 รายงานวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมเกษตรย่ังยืนท่ีดําเนินรวมกับเกษตรกรเพื่อฟนฟูวิถี
การดํารงชีพของชุมชนปาเกาะญอโดยเนนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตแบบผสมผสานท่ีมีบอปลา
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เปนแหลงน้ําสนับสนุนการผลิตพืชผัก ไมผล พรอมทั้งเปนแหลงผลิตอาหารคุณภาพสําหรับครัวเรือน
และเสริมรายได 
 
วิธีการวิจัย 

 แนวทางการวิจัยใหความสําคัญกับการสรางการเรียนรูรวมกัน โดยเร่ิมจากกลุมเกษตรกรท่ี
ประสบภาวะการขาดทุนจากการผลิตพืชพาณิชยรวมวิเคราะหวิถีชีวิต (livelihood analysis) ที่จะนํา
ไปสูการฟนฟูเศรษฐกิจครัวเรือนและมีอาหารเพียงพอ การพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่นาลุมหรือพื้นที่นา
ดอน เพื่อสนับสนุนรูปแบบการผลิตแบบผสมผสานตลอดปไดถูกจัดลําดับที่มีความสําคัญสูงสุด 
 ไดสํารวจเกษตรกรที่มีประสบการณในการดําเนินการเกษตรผสมผสานในพื้นที่นาท่ีมีบอปลา
เปนองคประกอบหลัก พบวามีเพียง 4 รายที่สามารใชเปนตนแบบของเกษตรผสมผสานได 
 ไดคัดเลือกเกษตรกรจํานวน 13 ราย ผูซึ่งตองการเปล่ียนแปลงและสามารถเปนแกนหลักใน
การเชื่อมประสานกับสมาชิกในกลุมไดดี การรวบรวมสมาชิกในระยะแรกไดมอบหมายใหเกษตรกร
แกนหลักเปนผูดําเนินการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะหและประมวลความไดเปรียบและเสียเปรียบของ
ระบบการผลิตปจจุบัน การคัดเลือกสมาชิกที่เขารวมกลุมโดยเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรจะเนนความ
สามารถในการสื่อสาร สรางความเขาใจกันไดงายระหวางสมาชิก เกษตรกรแตละรายจัดทําแผนการ
ใชที่ดิน และแผนการดําเนินงานต้ังแตการรวมกันขุดสระขนาด 8x15 เมตร ลึก 1.50 ถึง 2 เมตร 
 เกษตรกรไดเสนอแผนการผลิตผักพื้นเมืองที่นิยมบริโภคในทองถ่ิน เชน แตงกวา ผักกาดเขียว
ปลี ผักกาดกวางตุง เพื่อการบริโภคและสงตลาดในทองถ่ิน นอกจากน้ีบางรายยังคงวางแผนการผลิต
ฟกทองญี่ปุนรวมกับมูลนิธิโครงการหลวง 
 ในสวนการเสริมทักษะการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ไดนํากลุมสมาชิกเขารวมฝกอบรมการเพาะเลี้ยง
ปลานํ้าจืดที่ศูนยพัฒนาประมงนํ้าจืดเชียงใหม เรื่องชนิดของพันธุปลาน้ําจืดที่เหมาะสมสําหรับที่สูง 
อัตราท่ีเหมาะสมตอพื้นที่ และการจัดการดานอาหาร 
 

ผลและอภิปรายผล 
 

การพัฒนาแหลงนํ้าในพื้นท่ีเกษตรกรดวยการขุดสระนํ้า  
กลุมสมาชิก 13 ราย จากบานเดน ต.บานจันทร อ.แมแจม ไดรวมหันขุดสระนํ้า ขนาด 8×15 

ม. ลึก 1.5 � 2.0 ม. แลวเสร็จในฤดูแลง 2545 เกษตรกร 11 รายสามารถปลอยปลาชุดแรกไดต้ังแต 10 
พฤษภาคม มีเพียง 2 รายที่ปริมาณน้ําในสระไมเพียงพอ เกษตรกรแสวงหาแหลงพันธุปลาจากฟารม
เพาะพันธุปลาเอกชนในเชียงใหม พอคาเพาะพันธุปลาที่นําพันธุปลาไปจําหนายถึงพื้นที่ และโครงการ
หลวงวัดจันทร 
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 เกษตรท่ีรวมโครงการไมมีพื้นที่ไรหมุนเวียน แตบางรายมีพื้นที่นามากกวาหน่ึงแหลง จึงเลือก
พื้นที่ที่อยูใกลริมน้ํา (6 ราย) รับน้ําจากหวยเมี่ยง หวยบานหาด และแมแจม หรือที่มีระดับน้ําใตดินสูง
เพื่อพัฒนาเปนสระนํ้า (7 ราย) โดยท้ัง 13 ราย กระจายในพื้นที่ประมาณ  1 กม2  
 ความจําเปนในดานการดํารงชีพ ไดทําใหเกษตรกรที่สามารถพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ของตน
เอง ไดเปลี่ยนรูปแบบการใชที่นามาเปนแปลงผสมผสานโดยการพัฒนาที่นาบางสวนเปนสระน้ํา ซึ่งแต
เดิมชุมชนปาเกาะญอจะใหคุณคากับพื้นที่นามาก และมีวัฒนธรรมผูกพันกับการปลูกขาว 

ความหลากหลายในการเพาะเลี้ยง 
 เกษตรกรจะเลือกปลานิลและปลาไน แตบางรายเริ่มทดลองกับปลาทับทิม ซึ่งตนทุนของลูก
ปลาจะสูงกวาปลาอ่ืนๆ (ทับทิม 2 บาท ปลาดุก 1 บาท ขนาด 4 – 5 ซม.) 
 วัตถุประสงคของการเพาะเลี้ยงสวนใหญเพื่อเปนอาหาร เกษตรกรจะใชความหนาแนนของ
ประชากรปลาสูง (8 – 12 ตัว) กวาที่แนะนํา และเลี้ยงดวยอาหารท่ีจัดหาไดในพื้นที่ เชน ปลวก รําขาว 
และเศษพืชผัก บางรายเสริมดวยอาหารปลาซึ่งมีราคาสูง อาหารสําหรับปลาเล็ก 35 บาท/กก. และ
สําหรับปลาโต 25 บาท/กก. มีเกษตรหน่ึงราย (สุรชัย) ซึ่งเลี้ยงปลาดุกเปนหลักไดเสริมดวยอาหาร
สําเร็จ สามารถจับปลาไดขนาด 5 – 6 ตัว/กก. ในเวลา 5 เดือนเศษ 

 เกษตรกรรายหน่ึง (เจาะพรี) ไดเพาะเลี้ยงพืชน้ําซึ่งอางวาสามารถเปนอาหารและสรางสภาพ
แวดลอมที่เหมาะสมตอปลาในขณะเดียวกันปองกันการถูกขโมยจากการใชแหเหว่ียงจับปลา 
 เกษตรมีความตระหนักถึงผลเสียของการใชอาหารสําเร็จตอคุณภาพนํ้าในบอเลี้ยง จึงไดใช
ควบคูกับอาหารธรรมชาติ อยางไรก็ตามเกษตรกรไดเริ่มวางแผนการเลี้ยงสุกร (มีจํานวน 5 ราย) บน
สระเพื่อใชมูลสัตวเปนอาหารปลา ซึ่งแตเดิมปาเกาะญอสวนใหญจะบริโภคปลาท่ีเลี้ยงดวยอาหาร
ธรรมชาติหรืออาหารสําเร็จ แตไมใชจากมูลสัตว 

ผลกระทบในระยะแรก 

 เกษตรกรท่ีรวมโครงการ 13 ราย มีเพียง 2 รายท่ีมีขาวไมพอสําหรับบริโภคเปนเวลาประมาณ 
2 เดือน การเปลี่ยนรูปแบบเปนเกษตรผสมผสานไดเปดโอกาสใหเกษตรกรปลูกพืชผัก และไมผลในป
ที่หนึ่งทําใหมีกิจกรรมตอเนื่อง เกษตรกรกลุมนี้จึงลมเลิกการเลี้ยงโคเน้ือ ซึ่งจําเปนตองใชแรงงานใน
การตอนฝูงสัตวไปหาอาหารในปาทุกวัน 

 การเปลี่ยนท่ีนาบางสวนมาเปนสระนํ้าเพื่อเลี้ยงปลาเปนอาหารและรายได ไดกลายเปนที่สน
ใจและติดตามของชุมชนโดยเฉพาะครัวเรือนที่คาดวามีศักยภาพในการปรับปรุงระบบการผลิต หลัง
จากกลุมเกษตรกรบานเดนไดดําเนินการไปได 5 เดือน และมีโอกาสไดจับปลาเปนคร้ังแรก ทําให
เกษตรกรท่ีบานเดนจํานวน 9 ราย และท่ีบานหนองเจ็ดหนวย 13 ราย รวมตัวกันเพื่อขอเขารวมโครง
การ 
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ตารางที่ 1  เกษตรกรบานเดน ต.บานจันทร อ.แมแจม ปรับเปลี่ยนท่ีนา/ที่สวน เปนเกษตรผสม
ผสานที่มีบอปลาเปนองคประกอบหลัก 2545. 

เกษตรกร พื้นที่เกษตร แหลงน้ํา พันธุปลา 

1. วิรุฬ นา หวยเมี่ยง นิล, ไน 

2. จอดี นา น้ําใตดิน ดุก, นิล, ไน, ตะเพียน, ชอน (จากนา)
3. วีระ นา หวยเมี่ยง ทับทิม, นิล, ไน 

4. สาเลพอ นา น้ําใตดิน ดุก, นิล, ไน 

5. สุรชัย นา/สวน น้ําใตดิน ดุก 
6. สาเชอ นา น้ําใตดิน ดุก 
7. โจวา นาดอน หวยบานหาด ดุก, นิล, ไน 

8. เจาะพรี นา แมแจม นิล, ไน, ตะเพียน 

9. สาทอ นา น้ําใตดิน นิล, ไน 

10. วิชาญ นา, นาดอน หวยเมี่ยง นิล, ไน 

11. เจาะเตอะ นา, นาดอน หวยเมี่ยง ดุก, นิล, ไน 

12. เจาะพอสอ นา, นาดอน น้ําใตดิน ดุก, นิล 
13. สุริชัย นา/สวน น้ําใตดิน ดุก, นิล, ตะเพียน, ย่ีสกหางแดง 
 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 การเปลี่ยนพื้นที่นาเพียงบางสวนเปนบอเก็บน้ําเพื่อเลี้ยงปลา และใชสําหรับการเพาะปลูกพืช
ฤดูแลง ไดสรางกิจกรรมตอเน่ืองใหครัวเรือนปาเกาะญอตลอดป เกษตรกร 4 รายสามารถใชน้ําปลูก
ฟกทองญี่ ปุนระหวางเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมสงโครงการหลวง ในดานการเลี้ยงปลาซึ่งเปน
ประสบการณใหมสําหรับเกษตรกรสวนใหญแตสอดคลองกับความตองการ เกษตรกรไดมีการปรับ
ความคิดวิธีการเพาะเลี้ยงพรอมทั้งตัดสินใจลงทุนเพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากบอปลาใหสอดรับกับ
วิถีการดํารงชีพ เกษตรกรที่เลือกระบบการผลิตดังกลาวไมสามารถจัดสรรแรงงานครัวเรือนไปดําเนิน
การเลี้ยงโคเน้ือและจําเปนตองเลิกลมกิจกรรมดังกลาว ซึ่งการเลี้ยงโคเน้ือมีการลงทุนสูงกวาการ
ดําเนินการเกษตรผสมผสาน 

 กระบวนการเรียนรูแบบกลุม ทําใหเกษตรกรที่ไมมีประสบการณการเลี้ยงปลาไดกาวทัน
สมาชิกอ่ืนภายในกลุม และเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสถานะของตน 



การฟนฟูวิถีการดํารงชีพของชุมชนปาเกาะญอโดยระบบเกษตรย่ังยืน 5 

 พัฒนาการของการเกษตรท่ีมีบอปลาเปนองคประกอบจําตองมีการติดตามเพื่อศึกษาวิธีการ
จัดการของเกษตกรท่ีจะหลีกเลี่ยงมลพิษซึ่งอาจเกิดจากการเพาะเล้ียงแบบเขมขน ในขณะเดียวกันให
ผลตอบแทนท้ังในเชิงคุณคาและมูลคาที่เหมาะสม 

คําสําคัญ: เกษตรย่ังยืน; เกษตรผสมสาน; ปาเกาะญอ; วิถีดํารงชีพ 
 


