
 

บทที ่5 
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตขิองชุมชน  

จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน  
 

 การวิจยัเร่ือง แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ปีท่ี 3 มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาศกัยภาพ
ความเขม้แข็งของชุมชนด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนต่อการแบ่งปัน
และการปรับตวั ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน อนัจะน าไปสู่การเสนอแนวทางในการเพิ่มขีด
ความสามารถต่อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบ
ประชาคมอาเซียน โดยเร่ิมจากการน าแผนไปสู่การด าเนินงานการประเมินผล และขอ้เสนอแนะ
ในการสร้างแผนเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
5.1 กระบวนการก าหนดกลยุทธ์แผนเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 
 กระบวนการก าหนดกลยุท ธ์แผน เพิ่ ม ขีดความสามารถในการบ ริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนประกอบไปดว้ย5
ขั้นตอน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (1)  การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน 
 (2)  ระบุประเด็นท่ีจะน าไปสู่การวางกลยุทธ์  เป็นการประมวล จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และขอ้จ ากดัต่าง ๆ เขา้ด้วยกนั หรือ การท า SWOT matrix เพื่อพิจารณา ปัญหา ช่องว่าง 
และประเด็น ท่ีควรจะก าหนดกลยทุธ์ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก  
 (3) การก าหนดกลยุทธ์ เป็นการจดัท าขอ้เสนอในรูปของทางเลือกต่าง ๆ ท่ีควร
จะด าเนินงาน ทั้งในส่วนของงานประจ าและงานโครงการ การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได ้
การจดัสรรทรัพยากร และการจดัท าเอกสารแผน 
 (4)  วธีิการพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
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  (5)  การประเมินผลการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  เป็นขั้นตอนทา้ยสุดท่ีมีความส าคญั เพราะในการประเมินผลจะน า
ขอ้มูลไปใชส้ าหรับการปรับกลยทุธ์และแผนต่อไป 
 5.1.1 การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในขององคก์ร โดยปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
ภายในหน่วยงาน ประกอบดว้ย จุดแข็งและจุดอ่อน ส่วนปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกหน่วยงาน 
ประกอบดว้ย โอกาสและอุปสรรค มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 5.1 – 5.2  
 
ตารางท่ี 5.1 การวิ เคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานเรียงตามล าดับน ้ าหนัก 
  ความส าคญั 
 

ล าดับ ปัจจัยภายใน ประเภท 
ปัจจัยภายใน 

น า้หนัก
ความส าคัญ (%) 

S.D. 

1 ปัญหาความเส่ือมโทรมจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

จุดอ่อน 28.13 0.32 

2 การใหค้วามรู้ดา้นการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรดิน และน ้า 

จุดแขง็ 18.75   0.52 

3 การจดัสรรท่ีดินท ากิน เช่น การแยง่ชิง
ดา้นทรัพยากร/การใชท้รัพยากรอยา่ง
ฟุ่มเฟือย 

จุดอ่อน 12.50   0.52 

4 การขาดความร่วมมือและความตระหนกั
จากประชาชนในพื้นท่ี 

จุดอ่อน 12.50   0.52 

5 การออกกฎระเบียบการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี 

จุดแขง็ 9.38   0.48  

ท่ีมา: จากการวิจยั  
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ตารางท่ี 5.1 การวิ เคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานเรียงตามล าดับน ้ าหนัก 
  ความส าคญั (ต่อ) 
 

ล าดับ ปัจจัยภายใน ประเภท 
ปัจจัยภายใน 

น า้หนัก
ความส าคัญ (%) 

S.D. 

6 ประชาชนในพื้นท่ีขาดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

จุดอ่อน 6.25   0.42 

7 การเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร เช่น 
การประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่ขอ้มูล 

จุดแขง็ 6.25   0.42 

8 นโยบายภาครัฐไม่ต่อเน่ือง จุดอ่อน 6.25   0.42 
9 การจดัท าแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

ส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งประเมิน
สภาพแวดลอ้มในชุมชน 

จุดแขง็ 0.00   0.00   

10 การบริหารงานในองคก์รไม่เป็นระบบ จุดอ่อน 0.00 0.00 
รวม   100.00 - 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 5.1 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงาน เป็น
การเรียงล าดบัความส าคญัจากการให้น ้ าหนกัคะแนนจะเห็นวา่ ปัจจยัภายในท่ีมีล าดบัความส าคญั
มากท่ีสุดคือ 1)ปัญหาความเส่ือมโทรมจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน (28.13%) โดยมี 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.32รองลงมา คือ 2)การให้ความรู้ดา้นการใช้ประโยชน์จาก
ท่ีดิน(18.75% , S.D. = 0.52)  3)การจัดสรรท่ีดินท ากิน เช่น การแย่งชิงด้านทรัพยากร/การใช้
ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย (12.50%, S.D. = 0.52) 4)การขาดความร่วมมือและความตระหนักจาก
ประชาชนในพื้ น ท่ี  (12.50% , S.D. =  0.52) 5)การออกกฎระเบี ยบการใช้ประโยชน์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้ น ท่ี  (9.38% , S.D. =  0.48) 6)ประชาชนในพื้ น ท่ีขาดการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน (6.25%, S.D. = 0.42) 7) การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เช่น 
การประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล(6.25%, S.D. = 0.42) และ 8)นโยบายภาครัฐไม่ต่อเน่ือง
(6.25%, S.D. = 0.42) 
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ตารางท่ี 5.2  การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานเรียงตามล าดับน ้ าหนัก
 ความส าคญั 
 

ล าดับ ปัจจัยภายนอก ประเภท 
ปัจจัยภายนอก 

น า้หนัก
ความส าคัญ (%) 

SD 

1 การแยง่ชิงดา้นทรัพยากร และการใช้
ทรัพยากรอยา่งส้ินเปลือง 

อุปสรรค 22.22   0.00 

2 จดักิจกรรมส่งเสริมการดูแล
ส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โอกาส 17.78   0.42 

3 แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นชุมชน โอกาส 13.33   0.52 
4 พื้นท่ีป่าถูกบุกรุก และการท าลายเกิด

ความเสียหายดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
อุปสรรค 13.33   0.52 

5 ระบบการจดัการขยะในชุมชน โอกาส 11.11   0.53  
6 กรมป่าไมส้นบัสนุนงบประมาณแก่

ชุมชนในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โอกาส 6.67   0.48 

7 ประชาชนขาดจิตส านึกและขาดความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

อุปสรรค 6.67  0.48 

8 ปัญหาน ้าเน่าเสียในชุมชน อุปสรรค 4.44   0.42 
9 การตรวจสอบการท างานท่ียากล าบาก อุปสรรค 4.44   0.42  
10 พื้นท่ีห่างไกล การติดต่อส่ือสารล าบาก

ท าใหก้ารช่วยเหลือเขา้ถึงอยา่ง
ยากล าบาก 

อุปสรรค 0.00 0.00    

รวม   100.00 - 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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 จากตารางท่ี 5.2 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกหน่วยงาน เป็น
การเรียงล าดบัความส าคญัจากการใหน้ ้าหนกัคะแนนจะเห็นวา่ ปัจจยัภายนอกท่ีมีล าดบัความส าคญั
มากท่ีสุดคือ 1)การแยง่ชิงดา้นทรัพยากร และการใชท้รัพยากรอยา่งส้ินเปลือง (22.22%) โดยมีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.00 รองลงมา คือ 2)จดักิจกรรมส่งเสริมการดูแลส่ิงแวดล้อม
และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ(17.78%, S.D. = 0.42) 3)แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน 
(13.33% , S.D. =  0.52)  4)พื้ น ท่ี ป่ า ถู ก บุ ก รุ ก  แ ล ะก ารท าล าย เกิ ด ค ว าม เสี ยห ายด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติ (13.33%, S.D. = 0.52) 5)ระบบการจดัการขยะในชุมชน (11.11% ,S.D. = 
0.53) 6)กรมป่าไมส้นบัสนุนงบประมาณแก่ชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ (6.67%, S.D. 
= 0.48) 7)ประชาชนขาดจิตส านึกและขาดความร่วมมือในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ (6.67%, 
S.D. = 0.48) 8)ปัญหาน ้ าเน่าเสียในชุมชน (4.44%, S.D. = 0.42) และ 9) การตรวจสอบการท างานท่ี
ยากล าบาก (4.44%, S.D. = 0.42) 
 5.1.2 ระบุประเด็นท่ีจะน าไปสู่การวางกลยทุธ์ (identifying the facing the strategic issue 

organization)  

 เป็นการประมวล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดต่าง ๆ เข้าด้วยกนั หรือ การท า 
SWOT matrix เพื่อพิจารณา ปัญหา ช่องวา่ง และประเด็น ท่ีควรจะก าหนดกลยทุธ์ทั้งในเชิงรับและ
เชิงรุก  
 การน าผลจากการวิเคราะห์สถานภาพหน่วยงานท่ีได้ให้น ้ าหนักความส าคญัของปัจจยั
ภายในมาก าหนดกลยุทธ์นั้น ชุมชนไดพ้ิจารณาจากปัจจยัภายในท่ีมีน ้ าหนกัความส าคญัมากเป็น
ล าดับต้น ๆ เพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ เน่ืองจากเป็นปัจจยัเด่นท่ีชุมชนเห็นถึงความส าคัญ
สามารถน าไปพฒันาเป็นกลยทุธ์ได ้โดยรายละเอียดปัจจยัภายในดา้นจุดแขง็ท่ีชุมชนพิจารณาเลือก
คือ การออกกฎระเบียบการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี และดา้นจุดอ่อน คือ การ
ขาดความร่วมมือและความตระหนกัจากประชาชนในพื้นท่ีส่วนปัจจยัภายนอกท่ีจะน ามาก าหนด
กลยุทธ์นั้น ดา้นโอกาสชุมชนไดพ้ิจารณาเลือก คือ ชุมชนมีกิจกรรมส่งเสริมการดูแลส่ิงแวดลอ้ม
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน และดา้นอุปสรรค 
คือ การแยง่ชิงดา้นทรัพยากร และการใชท้รัพยากรอยา่งส้ินเปลืองสามารถน าไปก าหนดกลยทุธ์ทั้ง 
4 ประเภท ต่อไป 
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 5.1.3 การก าหนดกลยทุธ์ (formulating strategiesand plans to manage the issue)  
 การก าหนดกลยุทธ์เป็นการน าผลจากการวิเคราะห์สถานภาพหน่วยงานท่ีไดใ้ห้น ้ าหนัก
ความส าคญัในแต่ละปัจจยั ทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกมาก าหนดต าแหน่งขององคก์รและ
กลยุทธ์ท่ีเช่ือมโยงสอดคล้องกนั โดยต าแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานจะถูกก าหนดไวใ้นมิติหรือ 
ควอดแดรน (quadrant) ต่าง ๆ 4 ควอดแดรน ประกอบไปดว้ย 4 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ 1)กลยุทธ์พลิกฟ้ืน 
2)กลยทุธ์ตดัทอน 3)กลยทุธ์เชิงรุก และ4)กลยทุธ์การรักษาเสถียรภาพ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 5.3  การก าหนดกลยทุธ์พลิกฟ้ืนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

จาก O และ W ในลกัษณะการใช้โอกาสจากภายนอกมาปิดจุดอ่อนภายใน 

ปัจจัยภายนอก/ปัจจัยภายใน จุดแข็ง = S 
- 

จุดอ่อน = W 
W1 = ปัญหาความเส่ือมโทรม
จากการใชท้รัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชน 

โอกาส = O 
O1 = จดักิจกรรมส่งเสริมการ
ดูแลส่ิงแวดลอ้มและการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

- 
 

O1W1 = อปท. ส่งเสริม
กิจกรรมในการดูแล
ส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษ์
เพื่อแกปั้ญหาความเส่ือมโทรม
จากการใชท้รัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชน เช่น การผลิตปุ๋ย
อินทรียท่ี์ท าจากเศษของเหลือ
ทางการเกษตร เพื่อลดตน้ทุน
การผลิต 

อุปสรรค = T - - 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
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 จากตารางท่ี 5.3 แสดงกลยุทธ์พลิกฟ้ืน (turn around strategies) คือ สถานการณ์ท่ีหน่วยงาน
มีปัจจัยภายในภายในด้อยแต่ปัจจัยภายนอกเอ้ือ โดยสร้างกลยุทธ์จาก O (opportunity) และ  
W (weakness) ในลกัษณะการใชโ้อกาสจากภายนอกมาปิดจุดอ่อนภายใน ผลการวจิยัพบวา่ ชุมชน
ได้ใช้กลยุทธ์พลิกฟ้ืน คือ อปท. ส่งเสริมกิจกรรมในการดูแลส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์เพื่อ
แกปั้ญหาความเส่ือมโทรมจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติในชุมชน เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรียท่ี์ท า
จากเศษของเหลือทางการเกษตร เพื่อลดตน้ทุนการผลิต 
 
ตารางท่ี 5.4 การก าหนดกลยทุธ์ตดัทอนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

จาก T และ W ในลกัษณะการหลบหลกีอุปสรรคและปิดจุดอ่อนภายใน 

ปัจจัยภายนอก/ปัจจัยภายใน จุดแข็ง = S 
- 

จุดอ่อน = W 
W1 = การขาดความร่วมมือ
และความตระหนกัจาก
ประชาชนในพื้นท่ี 

โอกาส = O - - 
อุปสรรค = T 
T1 = การแยง่ชิงดา้นทรัพยากร 
และการใชท้รัพยากรอยา่ง
ส้ินเปลือง 

- T1W1 = อปท. ขอความ
ร่วมมือจากประชาชนในการ
ตระหนกัถึงการใชท้รัพยากรท่ี
มีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
 จากตารางท่ี 5.4 แสดงกลยุทธ์ตดัทอน (retrenchment strategies) คือ สถานการณ์ท่ีหน่วยงาน
มีปัจจยัภายนอกฉุดและปัจจยัภายในดอ้ย โดยสร้างกลยุทธ์จาก T (threat) และ W (weakness) ใน
ลักษณะการหลบหลีกอุปสรรคและปิดจุดอ่อนภายใน ผลการวิจยัพบว่า ชุมชนได้ใช้กลยุทธ์ 
ตดัทอน คือ อปท. ขอความร่วมมือจากประชาชนในการตระหนกัถึงการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด 
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ตารางท่ี 5.5 การก าหนดกลยุทธ์เชิงรุกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

จาก O และ S ในลกัษณะการใช้โอกาสจากภายนอกมาประสานกบัจุดแข็งภายใน 

ปัจจัยภายนอก/ปัจจัยภายใน จุดแข็ง = S 
S1 =การออกกฎระเบียบการ
ใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี 

จุดอ่อน = W 
- 

โอกาส = O 
O1 = ชุมชนมีกิจกรรมส่งเสริม
การดูแลส่ิงแวดลอ้มและการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
O2 = แหล่งท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษใ์นชุมชน 

O1S1 = อปท. ออกกฎระเบียบ
การใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 
O2S1 = อปท. ออกกฎระเบียบ
ในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์น
ชุมชน 

- 

อุปสรรค = T - - 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
 จากตารางท่ี 5.5 แสดงกลยุทธ์เชิงรุก (aggressive strategies) คือ สภาวการณ์ท่ีหน่วยงานมี
ปัจจยัภายนอกเอ้ือและปัจจยัภายในเด่น โดยสร้างกลยุทธ์จาก O (opportunity) และ S (strength) ใน
ลักษณะการใช้โอกาสจากภายนอกประสานกับจุดแข็งภายใน ผลการวิจยัพบว่า ชุมชนได้ใช ้
กลยุทธ์เชิงรุก คือ อปท. ออกกฎระเบียบการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและอปท. ออก
กฎระเบียบในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นชุมชน 
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ตารางท่ี 5.6  การก าหนดกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
 ของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

จาก T และ S ในลกัษณะการหลบหลกีอุปสรรคและใช้จุดแข็งภายใน 

ปัจจัยภายนอก/ปัจจัยภายใน จุดแข็ง = S 
S1 = การออกกฎระเบียบการ
ใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี 

จุดอ่อน = W 
- 

โอกาส = O - - 
อุปสรรค = T 
T1 = การแยง่ชิงดา้นทรัพยากร 
และการใชท้รัพยากรอยา่ง
ส้ินเปลือง 

T1S1=อปท. ออกกฎระเบียบ
เพื่อควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

- 
 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
 จากตารางท่ี 5.6 แสดงกลยทุธ์การรักษาเสถียรภาพ (stability strategies) คือ สถานการณ์ท่ี
หน่วยงานมีปัจจยัภายในดี แต่มีปัจจยัภายนอกไม่เอ้ืออ านวย โดยสร้างกลยุทธ์จาก T (threat) และ  
S (strength) ในลกัษณะการหลบหลีกอุปสรรคและใชจุ้ดแข็งภายใน ผลการวิจยัพบวา่ ชุมชนไดใ้ช้
กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ คือ อปท. ออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชน 
 สรุปต าบลน าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง ไดเ้ลือกกลยุทธ์พลิกฟ้ืน (turn around strategies)
คือ อปท. ส่งเสริมกิจกรรมในการดูแลส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษเ์พื่อแกปั้ญหาความเส่ือมโทรม
จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ท่ีท าจากเศษของเหลือทาง
การเกษตร เพื่อลดตน้ทุนการผลิตดงันั้นต าบลน ้าบ่อหลวงจึงไดจ้ดัสร้างโครงการเพื่อตอบสนองกล
ยทุธ์พลิกฟ้ืน (turn around strategies) ดงัรายละเอียดในหวัขอ้ 5.2 
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5.2 วิธีการจัดท าโครงการเพ่ือตอบสนองกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

 1) ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่เกษตรกรตน้แบบ 
  (1) นายมานิตย ์ แกว้วรรณะ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 5 ต าบลน ้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่า
ตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  (2) นายอินทรผล  มณีมงคล เกษตรกรต าบลน ้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม ่
 2) การให้ความรู้ (Catching) เป็นการให้ความรู้ในเร่ืองของการพัฒนาศักยภาพของ

ชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ต าบลน ้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง 

จงัหวดัเชียงใหม่มีรายละเอียดดงัน้ี 

   2.1) การใหค้วามรู้เร่ืองดิน 

   ดิน หมายถึง วตัถุท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติจากหิน และแร่ท่ีสลายตวัผุพงัเป็นช้ิน

เล็กช้ินนอ้ย มาผสมคลุกเคลา้กบัอินทรียวตัถุท่ีเน่าเป่ือยผุพงั รวมตวักบัน ้ าและอากาศในสัดส่วนท่ี

เหมาะสม เกิดเป็นชั้นๆ ห่อหุม้เปลือกโลกไวช่้วยใหพ้ืชเจริญเติบโตและยงัชีพได ้

    1) ความส าคญัของดิน 

    พืชโดยทัว่ไปจะเจริญเติบโตอยู่บนดิน อาศยัดินเป็นท่ีหย ัง่รากยึดล าตน้

ให้ตั้งอยูไ่ด ้พืชยงัไดรั้บน ้ าและธาตุอาหารต่างๆ จากดิน ส าหรับใชใ้นการเจริญเติบดต สร้างล าตน้ 

ใบ ดอก และผล นอกจากน้ีพืชยงัไดรั้บอากาศท่ีมีอยูใ่นดินมาใชส้ าหรับการหายใจอีกดว้ย 

    2) ส่วนประกอบของดิน (Soil component) 

    ดินโดยทัว่ไปประกอบไปดว้ยส่วนท่ีเป็นของแขง็ ของเหลว และก๊าซ ซ่ึง

สามารถแยกส่วนประกอบต่างๆ ออกไดด้งัน้ีคือ 

      (1) แร่ธาตุ หรืออนินทรียว์ตัถุ (Mineral matter) เป็นส่วนท่ีเกิดจาก

การสลายตวัผพุงัของหินและแร่ชนิดต่างๆ โดยทางเคมี ทางฟิสิกส์ และทางชีวเคมีส่วนน้ีท าหนา้ท่ี

เป็นแหล่งก าเนิดธาตุอาหารให้แก่พืช จุลินทรีย์ดิน และควบคุมเน้ือดิน โดยเฉพาะส่วนท่ีเป็น

อนุภาค          

      (2) อินทรียวตัถุ (Organic matter) เป็นส่วนท่ีเกิดจากซากพืชซาก

สัตวท่ี์เน่าเป่ือยผุพงัแล้ว และท่ีก าลังสลายตวัอยู่ทบัถมกันอยู่บนดิน อินทรียวตัถุมีส่วนช่วยให้
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โครงสร้างของดินมีความร่วนซุยและดูดซบัน ้าไดดี้ นอกจากนั้นยงัเป็นแหล่งพลงังานของจุลินทรีย์

ดิน และแหล่งธาตุอาหารพืชบางอยา่งเช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และก ามะถนั 

      (3) น ้ า (Water) พบอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดิน หรืออนุภาคดิน 

ไม่สามารถมองเห็นน ้ าไดด้ว้ยตาเปล่า แต่สามารถหาปริมาณน ้ าในดินไดโ้ดยการเก็บตวัอยา่งดินมา

ชัง่น ้ าหนักแล้วน าไปอบให้แห้งในตูอ้บ ท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เม่ือ

น ามาชัง่ใหม่จะพบวา่ น ้ าหนกัน้อยลงกว่าเดิม น ้ าหนกัท่ีหายไป คือน ้ าท่ีอยูใ่นช่องวา่งดงักล่าว น ้ า

ในดินมีประโยชน์ต่อพืชคือเป็นตวัละลายแร่ธาตุต่างๆ ท าให้พืชสามารถดูดไปใชอ้าหารได ้ถา้น ้ า

ในดินมีนอ้ย พืชอาจเกิดอาการขาดน ้าท าใหใ้บและล าตน้เห่ียวได ้

      (4) อากาศ (Air) อยู่ร่วมกบัน ้ าภายในดิน คือ อยู่ตามช่องว่างของ

เมด็ดินหรืออนุภาคอากาศในดินประกอบดว้ย ก๊าซไนโตรเจน ออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด ์

ปริมาณของอากาศในอนุภาคดินท่ีไม่เปล่ียนแปลงไปตามความมากนอ้ยของน ้าในดิน 

      การเพิ่มอินทรียวตัถุให้แก่ดิน ท าได้โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย ์ซ่ึงมี

หลายชนิดดว้ยกนัเช่น การใชปุ๋้ยคอก ปุ๋ยหมกั ซ่ึงเกิดจากการน าเศษวสัดุเหลือใชใ้นพื้นท่ีมาท าเป็น

ปุ๋ยเพื่อใชใ้นพื้นท่ีเกษตรของตนเอง  

    ขอ้ควรจ าส าหรับการปรับปรุงดิน 

      (1) พื้นท่ีท่ีท าการเกษตรท่ีมีเน้ือดินเป็นดินทราย เช่น ดินร่วนปน

ทราย ดินเหนียวปนทราย ดินปนลูกรัง ควรใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมดว้ย เช่น ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยพืชสด เพื่อเพิ่ม

อินทรียวตัถุให้แก่ดิน อตัรา 2 ตนัต่อไร่ ข้ึนไป ส่วนไมผ้ล ควรมีการใส่ปุ๋ยหมกั รองกน้หลุมปลูก 

และขดุใส่เป็นวงรอบรัศมีทรงพุม่ ในปีต่อๆ ไป หรือปลูกพืชปุ๋ยสด แลว้ไถกลบ 

      (2) การใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมียงัมีความส าคญัต่อการปลูกพืชทุกชนิด 

ไม่วา่จะเป็นพืชไร่ เช่น ออ้ย มนัส าปะหลงั ขา้วโพด หรือไมผ้ลต่างๆ แต่ในพื้นท่ีท่ีเป็นดินต้ืน ไม่มี

หน้าดิน ควรใส่ร่วมกับการใส่ปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยอินทรียอ่ื์นๆ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด อน่ึงการใช้

ปุ๋ยเคมีตอ้งมี ความรู้วา่สูตรใดใชก้บัพืชชนิดใด จึงจะไดผ้ลดีและคุม้ค่ากบัทุน 

      (3) ในดินเปร้ียว ซ่ึงสังเกตไดจ้ากพื้นท่ีซ่ึงเป็นท่ีลุ่มต ่าน ้ าแช่ขงั น ้ า

จะใสมีหญา้ทรงกระเทียมหรือกระจูดหนูข้ึนหนาแน่น จ าเป็นตอ้งใส่ปูนมาร์ล ปูนขาว หินปูนฝุ่ น 

เป็นตน้ 



114 
 

 3) การฝึกอบรม (Training) ใหแ้ก่ผูน้ าชุมชน และเกษตรกรในต าบลน ้าบ่อหลวงอ าเภอ 

สันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 3.1)  การศึกษาดูงานการผลิตรายการโทรทัศน์และอบรมการผลิตส่ือรายการ

โทรทศัน์ พร้อมเขียนบทรายการโทรทศัน์เพื่อผลิตส่ือในการด าเนินงานโครงการอาเซียน ในวนั

องัคาร ท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 7.30 น. – 16.00 น. 

   (1) ร่วมชมรายการมองเมืองเหนือ ท่ีสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศ

ไทย จงัหวดัเชียงใหม่ ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 3 กรมประชาสัมพนัธ์ 

   (2) ศึกษาดูงานการผลิตรายการโทรทศัน์ ท่ีสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่ง

ประเทศไทย จงัหวดัเชียงใหม่ ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 3 กรมประชาสัมพนัธ์ 

   (3) อบรมการผลิตส่ือรายการโทรทศัน์ โดยนักส่ือสารมวลชนช านาญ

การและหวัหนา้ฝ่ายรายการโทรทศัน์ สถานีวิทยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย จงัหวดัเชียงใหม่ ส านกั

ประชาสัมพนัธ์ เขต 3 กรมประชาสัมพนัธ์ 

   (4) เขียนบทรายการโทรทศัน์ โดยทีมงานจากสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่ง

ประเทศไทย จงัหวดัเชียงใหม่ ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 3 กรมประชาสัมพนัธ์  

   (5) น าเสนอบทรายการโทรทัศน์และผูท้รงคุณวุฒิวิพากษ์งานการ

ฝึกอบรมการผลิตส่ือรายการโทรทศัน์โดยสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย จงัหวดัเชียงใหม่ 

ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 3 กรมประชาสัมพนัธ์  

 4) สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ และปัจจยัการผลิตอินทรียใ์ห้แก่เกษตรกรตน้แบบ 
 สนบัสนุนในส่วนของวสัดุอุปกรณ์ในการท าปุ๋ยหมกั เพื่อต่อยอดสู่การน าปุ๋ยหมกัท่ีเกิด
จากชุมชน มาใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนต าบลน ้าบ่อหลวง 
 5) ตรวจสอบแปลงเกษตรเกษตรกรตน้แบบปีแรก ปีท่ี 2 และปีท่ี 3  
 เป็นการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ ในแต่ละระยะเวลา 
ตั้งแต่ ปีท่ี 1-3  
 6) แปลงตน้แบบ จ านวน 15 ไร่ แบ่งออกเป็น 
  (1) นายมานิตย ์ แกว้วรรณะ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 5 ต าบลน ้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่า
ตอง จงัหวดัเชียงใหม่ท านาขา้ว จ านวน 4 ไร่ ท าสวนล าไย จ านวน 5 ไร่ 
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  (2) นายอินทรผล   มณีมงคล เกษตรกรต าบลน ้ าบ่อหลวง อ าเภอ          สันป่า
ตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ท านาขา้ว จ านวน 3 ไร่ ท าสวนล าไย จ านวน 3 ไร่ 
 7) ตรวจมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร ในเร่ืองของดิน โดยสาขาวชิาปฐพีศาสตร์ คณะ

ผลิตกรรมการเกษตร มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ผลการวเิคราะห์ดิน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (1) ปฎิกริยาของดิน (pH1:1) ผลการวิเคราะห์ มีค่าปฎิกริยาของดิน เท่ากับ 5.5 

มาตรฐานการวเิคราะห์ดินมีความเป็นกรดอยูใ่นระดบัต ่า 

 (2) ปริมาณอินทรียวตัถุในดิน (%) ผลการวิเคราะห์ มีปริมาณอินทรียวตัถุในดิน

เท่ากบั 2.7  มาตรฐานการวเิคราะห์ดินปริมาณอินทรียวตัถุในดินอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

 (3) ธาตุอาหารฟอสฟอรัส (DA; mg/kg) ผลการวิเคราะห์ มีธาตุอาหารฟอสฟอรัส

ในดินเท่ากบั 3 มาตรฐานการวเิคราะห์ดินธาตุอาหารฟอสฟอรัสในดินอยูใ่นระดบั  ต ่ามาก 

 (4) ธาตุอาหารโพแตสเซียม (DA; mg/kg) ผลการวิเคราะห์ มีธาตุอาหารโพแต

สเซียมในดินเท่ากบั 382 มาตรฐานการวิเคราะห์ดินธาตุอาหารโพแตสเซียมในดินอยู่ในระดบัสูง

มาก 

 8) จดัหาช่องทางการตลาดในชุมชนและบรรจุภณัฑ์ของสินค้าโดยเป็นตลาดภายใน
ชุมชน และตลาดนดัภายนอกชุมชน เช่น ตลาดเมืองใหม่ กาดหลวง 
 9) ติดตามประเมินผล ทุก 1 เดือน ในพื้นท่ีนาขา้วและสวนล าไยของเกษตรกรภายใน
ชุมชน ทั้งเกษตรกรตน้แบบและเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการวา่ มีความรู้ความเขา้ใจในการปลูกพืช
อินทรีย ์และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นพื้นท่ีของตนเองไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
 10) การประชุมการประชุมเชิงปฏิบติัการสรุปผลการด าเนินงานโครงการแผนกลยทุธ์การ

เพิ่ม ขีดความสามารถของชุมชน รายงานความก้าวหน้าโครงการด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเร่ืองการยกระดับผลผลิต และเพิ่มคุณภาพทางการเกษตรสู่

มาตรฐานเกษตรอินทรียอ์าเซียน 

   ผูเ้ขา้ร่วมประชุมการประชุมเชิงปฏิบติัการสรุปผลการด าเนินงานโครงการแผน

กลยทุธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน 

    (1) องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าบ่อหลวง 

    (2) เทศบาลต าบลน ้าแพร่พฒันา 

    (3) เทศบาลต าบลออนใต ้
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    (4) เทศบาลต าบลสันผกัหวาน กลุ่มประติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาล 

    (5) เทศบาลต าบลบา้นปง 

    (6) องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยทราย 

    (7) องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว 

   การด าเนินงานการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงาน

โครงการแผนกลยทุธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน 

    10.1) รายงานความก้าวหน้าโครงการการยกระดับผลผลิต และเพิ่ม

คุณภาพทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียอ์าเซียน มีรายละเอียดดงัน้ี 

      1) ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัทรัพยากรธรรมชาติดินและน ้ าของชุมชน

ต าบลน ้าบ่อหลวง 

      ด้วยต าบลน ้ าบ่อหลวงเป็นต าบลท่ีมีราษฎรประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมประมาณร้อยละ 72 ประชากรทั้งหมด   เกษตรกรส่วนใหญ่จะเผาท าลายเศษวสัดุเหลือ

ใช้จากภาคการเกษตรโดยเปล่าประโยชน์  ส่งผลกระทบต่อมลภาวะทางอากาศ  ท าให้ดินเส่ือม

คุณภาพขาดความอุดมสมบูรณ์   ซ่ึงในการท าการเกษตรแต่ละคร้ังตอ้งใช้ปุ๋ยเคมีเป็นจ านวนมาก  

องค์การบริหารส่วนต าบลน ้ าบ่อหลวงไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของปัญหา จึงไดด้ าเนินการเลิก

พฤติกรรมการเผาท าลายเศษของเหลือจากการเกษตร และน าเศษของเหลือการเกษตรและ

ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด    ลดการเผา  ลดผลกระทบทางดิน ทางน ้ า 

และลดมลภาวะทางอากาศ น าเขา้สู่การยกระดบัผลผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพทางการเกษตรสู่มาตรฐาน

เกษตรอินทรียอ์าเซียน ดว้ยปุ๋ยอินทรียท่ี์ท าจากเศษของเหลือทางการเกษตร เป็นลดตน้ทุนการผลิต

การสร้างจิตส านึกท่ีดีของเกษตรกรในการอนุรักทรัพยากรและใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินให้

เกิดความคุ่มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด เกิดผลดีต่อตนเองและชุมชน เกษตรกรมีความเขม็แขง็สามารถ

พึ่งพาตนเองได ้ มีความย ัง่ยนืในการประกอบอาชีพ ประเทศมีความเจริญกา้วหนา้  

     2) วธีิจดัการทรัพยากรดิน 

 ชุมชนได้มีการวิพากษ์หาแนวทางจดัการทรัพยากรดินร่วมกนั

โดยท่ี 1) เกษตรกรแต่ละคนท าการปลูกพืชให้เหมาะสมกบัสภาพดิน  ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืช

บ ารุงดินเป็นการท าไดง่้ายไม่ตอ้งใช้เทคนิคและวิธีการในการปฏิบติัมากและ 2)เกษตรกรน าเศษ
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ของเหลือทางการเกษตรมาท าปุ๋ยอินทรีย ์เอาไปใชใ้นไร่นาสวน เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน อนุรักษดิ์น

ใหมี้ความอุดมสมบูรณ์ เกิดความยงัยนืในการเกษตร 

 3) ประโยชน์จากการจดัการทรัพยากรดิน 

   (1) ดินในพื้นท่ีชุมชนเกิดความอุดมสมบูรณ์ 

   (2) ปลูกพืชแลว้ไดผ้ลผลิตมากข้ึนจากเดิม ซ่ึงเป็นผลมา

จากการท่ีดินมีความเป็นกรดลดนอ้ยลง 

 4)  วธีิจดัการทรัพยากรน ้า 

    หมู่บา้นมีการขุดสระน ้ าขนาดใหญ่เพื่อกกัเก็บและส ารองน ้ าไว้

ใช้ในฤดูแลง้และในยามขาดแคลน ในพื้นท่ีการเกษตรของเกษตรกรไดมี้การขุดบ่อเก็บน ้ าขนาด

เล็กและขุดร่องน ้ ารอบแปลงเกษตรเพื่อส ารองน ้ าไวใ้ช้ในกิจกรรมทางการเกษตร ใช้ภูมิปัญญา

ชาวบา้นโดยใชพ้ืชน ้าดูดซบัสารเคมีท่ีปนเป้ือนมากบัน ้า 

 5)  ประโยชน์จากการจดัการทรัพยากรดิน 

   (1) น ้ าในพื้น ท่ีท าการเกษตรของชุมชน มีใช้อย่าง

เพียงพอเม่ือถึงฤดูแลง้ 

   (2) เกษตรกรมีสุขภาพดีข้ึน ทั้งสุขภาพทางจิตใจและ

สุขภาพทางดา้นร่างกาย 

   10.2) การตรวจสอบสารเคมีในร่างกายของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการ 
   การตรวจหาระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดแบ่งออกเป็น 4 
ระดบั ไดแ้ก่ 
    (1) ระดบัปกติ  ระดบัเอน็ไซมโ์คลีนเอสเตอเรสในเลือดมากกวา่
หรือเท่ากบั 100 หน่วยต่อมิลลิลิตร 
    (2)ระดับปลอดภัย ระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด
มากกวา่หรือเท่ากบั 87.5 หน่วยต่อมิลลิลิตร 
    (3) ระดบัมีความเส่ียง  ระดบัเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด
มากกวา่หรือเท่ากบั 75 หน่วยต่อมิลลิลิตร 
   (4)ระดบัไม่ปลอดภยั  ระดบัเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด
ต ่ากวา่ 75 หน่วยต่อมิลลิลิตร 
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  ค าแนะน า 

 (1) ถา้ผลการตรวจพบวา่ปกติหรือปลอดภยัใหท้่านมีการตรวจ

เพื่อการเฝ้าระวงัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 (2) ถา้ผลการตรวจพบว่ามีความเส่ียงหรือไม่ปลอดภยัท่านตอ้ง

หยุดการใช้และไม่สัมผสัสารเคมีจนกวา่ผลการตรวจจะดีข้ึน และตอ้งมีการตรวจเพื่อติดตามและ

เฝ้าระวงัทุก 1 เดือนจนกระทัง่ผลการตรวจพบว่าปกติหรือปลอดภยั ให้ท่านตรวจเพื่อติดตามอีก

คร้ังหลงัจากนั้น 6 เดือน  หากผลการตรวจพบวา่ปกติหรือปลอดภยัใหต้รวจเพื่อเฝ้าระวงัทุก 1 ปี 

   ผลการตรวจสอบสารเคมีในร่างกายของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการ 
ตวัอยา่งเช่น 
    (1) นายมานิตย์  แก้ววรรณะ ผูใ้หญ่บ้านหมู่ท่ี 5 ผลการตรวจ
พบวา่ อยูใ่นระดบัปลอดภยั   
    (2) นายมานิตย ์ แก้ววรรณะ เกษตรกรต าบลน ้ าบ่อหลวง  ผล
การตรวจพบวา่ อยูใ่นระดบัปลอดภยั 
    (3) นายนคร ใจแกว้ เกษตรกรต าบลน ้ าบ่อหลวง  ผลการตรวจ
พบวา่ อยูใ่นระดบัปลอดภยั   
 11) สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงานการพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
โดยมีกระบวนการ 11 ขั้นตอนดงัน้ี 1) ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรตน้แบบ 2)การให้ความรู้ 
(Catching) เป็นการให้ความรู้ในเร่ืองของการพฒันาศกัยภาพของชุมชนในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ต าบลน ้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 3) การ
ฝึกอบรม (Training) ให้แก่ผูน้ าชุมชน และเกษตรกรในต าบลน ้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดั
เชียงใหม่ 4) สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ และปัจจัยการผลิตอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ  5) 
ตรวจสอบแปลงเกษตรเกษตรกรต้นแบบปีแรก ปีท่ี 2 และปีท่ี 3 6) แปลงต้นแบบ 7) ตรวจ
มาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร 8) จดัหาช่องทางการตลาดในชุมชนและบรรจุภณัฑ์ของสินคา้9) 
ติดตามประเมินผล ทุก 1 เดือน 10) การประชุมการประชุมเชิงปฏิบติัการสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการแผนกลยทุธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน รายงานความกา้วหนา้โครงการดา้นการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเร่ืองการยกระดับผลผลิต และเพิ่มคุณภาพทาง
การเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรียอ์าเซียน และวิพากษ์โครงการโดยผูท้รงคุณวุฒิ และ 11) 
สรุปผลการด าเนินงาน 
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5.3 การประเมินผลการพฒันาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน 
 5.3.1 ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ์ และต่อยอดความย ัง่ยืนดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มผลการวเิคราะห์ดินมีรายละเอียดดงัน้ี 
   (1) ปฎิกริยาของดิน (pH1:1) ผลการวิเคราะห์ มีค่าปฎิกริยาของดิน 

เท่ากบั 5.5 มาตรฐานการวเิคราะห์ดินมีความเป็นกรดอยูใ่นระดบัต ่า 

   (2) ป ริมาณ อินท รียว ัต ถุ ใน ดิน  (% ) ผลการวิ เคราะห์  มีป ริมาณ

อินทรียวตัถุในดินเท่ากบั 2.7  มาตรฐานการวิเคราะห์ดินปริมาณอินทรียวตัถุในดินอยู่ในระดบั      

ปานกลาง 

   (3) ธาตุอาหารฟอสฟอรัส (DA; mg/kg) ผลการวิเคราะห์ มีธาตุอาหาร

ฟอสฟอรัสในดินเท่ากับ 3 มาตรฐานการวิเคราะห์ดินธาตุอาหารฟอสฟอรัสในดินอยู่ในระดับ     

ต ่ามาก 

   (4) ธาตุอาหารโพแตสเซียม (DA; mg/kg) ผลการวิเคราะห์ มีธาตุอาหาร

โพแตสเซียมในดินเท่ากบั 382 มาตรฐานการวิเคราะห์ดินธาตุอาหารโพแตสเซียมในดินอยู่ใน

ระดบัสูงมาก 

 จะเห็นไดว้่าดินในพื้นท่ีชุมชนน ้ าบ่อหลวงมีความเป็นกรดอยู่ในระดบัต ่า ปริมาณ

อินทรียวตัถุในดินอยูใ่นระดบัปานกลาง ธาตุอาหารฟอสฟอรัสในดินอยูใ่นระดบัต ่ามาก และธาตุ

อาหารโพแตสเซียมในดินอยู่ในระดับสูงมาก ซ่ึงเป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การ

เพาะปลูก 

 5.3.2 มีระบบการจดัการน ้ า หมู่บา้นมีการขุดสระน ้ าขนาดใหญ่เพื่อกกัเก็บและส ารองน ้ า

ไวใ้ชใ้นฤดูแลง้และในยามขาดแคลน ในพื้นท่ีการเกษตรของเกษตรกรไดมี้การขุดบ่อเก็บน ้ าขนาด

เล็กและขุดร่องน ้ ารอบแปลงเกษตรเพื่อส ารองน ้ าไวใ้ช้ในกิจกรรมทางการเกษตร ใช้ภูมิปัญญา

ชาวบา้นโดยใช้พืชน ้ าดูดซบัสารเคมีท่ีปนเป้ือนมากบัน ้ า เช่น โครงการขุดลอกสระและผนัน ้ าจาก

ล าเหมืองไมไ้ร่ลอเขา้สระบา้นแพะสันใหม่ หมู่ท่ี 3 เพื่อกกัเก็บน ้ าในอ่างสาธารณะเพื่อประโยชน์

การป้องกนัการขาดแคลนน ้าทางการเกษตร 

 5.3.3 เกษตรกรมีสุขภาพดีข้ึนและมีปริมาณสารเคมีในร่างกายลดลง จากผลการตรวจหา

ระดบัเอน็ไซมโ์คลีนเอสเตอเรสในเลือด เพื่อวเิคราะห์สารเคมี ยกตวัอยา่งเช่น  
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   (1) นายมานิตย ์ แกว้วรรณะ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 5 ผลการตรวจพบวา่ อยูใ่น
ระดบัปลอดภยัจากเดิมก่อนการเขา้ร่วมโครงการมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรจะพบวา่ มีความ
เส่ียงท่ีจะไม่ปลอดภยัจากสารเคมี 
 
5.4 กลยุทธ์ความส าเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 จากข้อ 5.1 และ 5.3 จะได้ข้อสรุปแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนน ้ าบ่อ
หลวง คือ 
   5.4.1 การลดการเผาวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เพื่อส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
   5.4.2 การใชเ้ศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรไปท าปุ๋ยอินทรีย ์ซ่ึงประเทศในกลุ่ม
อาเซียนไดใ้ชแ้นวทางน้ีเช่นกนั เช่น ประเทศเวยีดนาม และฟิลิปปินส์ 
   5.4.3 การใช้ปุ๋ยอินทรียเ์พื่อท าให้ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ์ และต่อยอด
ความย ัง่ยนืดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   5.4.4 ระบบการจดัการน ้ าเพื่อกกัเก็บและส ารองน ้ าไวใ้ช้ในฤดูแล้งและในยาม
ขาดแคลน 
   5.4.5 คุณภาพชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน และมีปริมาณสารเคมีในร่างกายลดลง โดย
การลดการใชส้ารเคมี และหนัมาใชเ้กษตรอินทรียท์ดแทน  
   
5.5 ข้อเสนอแนะในการสร้างแผนเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 
 จากการประเมินผลแผนการเพิ่มขีดความสามารถดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนปรากฏว่าแผนการเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชน ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนควรมีการ
ปรับปรุงดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 5.5.1 ควรน านวตักรรม และเทคโนโลยีเขา้มาช่วย ในการลดตน้ทุนการผลิต รวมถึงการ
สร้างคุณค่า และมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑท์างการเกษตรของต าบลน ้ าบ่อหลวงโดยการประสานความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก เช่น Smart farm ซ่ึงท าใหดิ้นมีคุณภาพ และส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน 
 5.5.2 การท าโดยการใชท้รัพยากรท่ีมุ่งเนน้ระบบอินทรียจ์นเป็นท่ียอมรับ และมีระบบการ
บริหารจดัการท่ีดี เพื่อให้ชุมชนอ่ืน ๆ สนใจจนเกิดการขยายตน้แบบการเพิ่มขีดความสามารถของ
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ชุมชนสู่ 7 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน อนัได้แก่ จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัล าพูน 
จงัหวดัล าปาง จงัหวดัแพร่ จงัหวดัน่าน และ จงัหวดัพะเยา 
  
 
 
 




