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ค าน า 
 

โลกปจัจุบนัเป็นยุคสงัคมเศรษฐกจิฐานความรู ้ (Knowledge-Based 
Society and Economy) ทีข่บัเคลื่อนหรอืแขง่ขนักนัดว้ย "ความรู"้ เป็นปจัจยั
ส าคญั  การแขง่ขนัหรอืพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม เพื่อมุ่งไปสู่ความอยู่ดกีนิด ี
และมคีวามสุข "ความรู"้ ถอืเป็น "ตน้ทุนทางปญัญา" ทีต่อ้งสรา้ง ยกระดบั 
รวบรวม จดัระบบ จดัเกบ็  โดยใหเ้ขา้ถงึงา่ย และน าไปใชไ้ดง้า่ย หรอืมี "การ
จดัการความรู"้ (Knowledge Management / KM) เพื่อใหก้ารด าเนินงานของ
บุคคล องคก์ร และเครอืขา่ย บรรลุตามเป้าหมายอยา่งมคีุณค่า มปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล  
            สถาบนัเสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้พือ่ชมุชนเป็นสุข (สรส.) ท าหน้าทีห่นุน
เสรมิการกลไกการท างานของชุมชนทอ้งถิน่ ใหม้ขีดีความสามารถในการน า
แนวคดิ หลกัการ และเครื่องมอืการจดัการความรูไ้ปใช ้เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ในการพฒันาเดก็และเยาวชนในชมุชนทอ้งถิน่ของตนเอง  

เอกสารเล่มเล็กชุด ตลาดนัดจัดการความรู้ของเยาวชนในชุมชน
ทอ้งถิน่ภาคเหนือ “พลงัเยาวชน..พลงัสูก่ารพฒันาชมุชนทอ้งถิน่” จดัท าขึน้เพือ่ 
(1) บนัทกึรอ่งรอยการเรยีนรูร้ว่มกนัของเดก็ เยาวชน ครอบครวั ชุมชน กลไก 
และหน่วยบ่มเพาะเด็กและเยาวชน (2) น าเสนอบทเรยีน องค์ความรู ้ในการ
พฒันาเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถอยู่ในชุมชนได้อย่างมี
คุณค่า มศีกัดิศ์ร ี(3)น าเสนอวธิกีารประยุกต์ใชก้ารจดัการความรูข้องเดก็และ
เยาวชนในชุมชนทอ้งถิน่ท่ามกลางความหลากหลายของบรบิทและเครอืข่าย  
(4) น าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ที่เป็นนวัตกรรมสงัคมในการบ่มเพาะเด็กและ
เยาวชนภายใตก้ารด าเนินงานของโครงการและพืน้ทีเ่ครอืขา่ยอืน่ๆ 
 สรส. ขอขอบพระคุณแกนน าชุมชน ภาคีพันธมิตร และผู้ที่มีส่วน
สนบัสนุนและเกีย่วขอ้งในการกระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัทกุทา่น 

สถาบนัเสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้พือ่ชมุชนเป็นสขุ (สรส.) 
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ก่อนเข้าเร่ืองจากบรรณาธิการ   
 

 เอกสารเล่มเล็กฉบับนี้  เป็นเอกสารที่ผู้เขยีนได้ไปพูดคุยกับกรณี
ตวัอย่างดีๆ (Best practice) ในชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือจ านวนหนึ่ง จาก
หลายๆ กรณีเด่น มเีป้าหมายเพือ่ทีต่อ้งการจะสือ่สารวธิคีดิ วธิปีฏบิตั ิเรือ่งราว
ของการท างานของคน และองคก์ร การใชช้วีติอยู่ในทอ้งถิน่อย่างมคีุณค่า และ
ศกัดิศ์ร ีการมจีติอาสา เสยีสละท าประโยชน์เพื่อสงัคม เพื่อชุมชนของตนเอง 
และกระจายไปสูช่มุชนอืน่  

อกีเป้าหมายหนึ่ง ผูเ้ขยีนหวงัว่าวคีดิ วธิปีฏบิตัทิีด่ขีองกรณีเหล่านี้ จะ
เป็นตวัอย่างที่จะสร้างแรงบนัดาลใจให้เกดิแก่เยาวชน และกลุ่มเยาวชนใน
ทอ้งถิน่ทีจ่ะลุกขึน้มาท าประโยชน์เพื่อทอ้งถิ่นของตนเอง ด้านแกนน าชุมชน 
องค์กรต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง จะเห็นความส าคญัของการพฒันาเด็ก เยาวชนใน
ชมุชนทอ้งถิน่ และใหก้ารสนบัเดก็ เยาวชนในทอ้งถิน่ของตนเองในอนาคต  

อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในเอกสารในเอกสารเล่มนี้ ยงัไม่สมบูรณ์นัก 
เนื่องจากใชร้ะยะหนึ่งในการลงพืน้ทีไ่ปพบปะพดูคยุ และคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิ
จากแหล่งขอ้มลูต่างๆ  เพือ่ใหเ้อกสารมคีวามสมบูรณ์ในระดบัหนึ่ง ขอ้มลู และ
เนื้อหาในเอกสาร บรรณาธิการขอน้อมรบัการปรบัปรุงแก้ไขจากท่านผู้อ่าน 
เพื่อใหเ้อกสารมคีวามสมบูรณ์มากขึน้ และเป็นประโยชน์เพื่อน าไปใชใ้นการ
พฒันาเยาวชนในชมุชนทอ้งถิน่ต่อไป  

 
บรรณาธกิาร 

ปลายหนาว เขา้รอ้น  
กมุภาพนัธ ์2552 
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1  เดินทางสูชุ่มชนแม่ทา  

  
 ชาวแมท่ามปีระวตัคิวามเป็นมาทีย่าวนาน โดยเริม่ตน้จากเผ่าลวัะขนุ
คง อพยพมาจากจงัหวดัเชยีงใหม่บรเิวณแจ่งหวัรนิ เนื่องจากหนีภยัสงคราม 
ในการต่อสูเ้พื่อปลดปล่อยตวัเองจากการปกครองของพม่า และอกีชุดหนึ่งที่
อพยพมาเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษี 4 บาท แทนการเกณฑ์แรงงานของ
รฐับาลกรุงเทพฯ ต่อมามชีาวเชยีงแสนพ่ายศกึหวัเมอืงหนีเขา้แม่นึง ล่องลง
มาถงึหว้ยแมบ่อน มาตัง้บา้นเรอืนทีบ่า้นปา่หมาก (บา้นหวัทุง่ในปจัจุบนั)  

จากนัน้มชีาวละกอนหนีศกึจากเมอืงเขลางคน์คร (จงัหวดัล าปาง) มา
อยูร่ว่มกนั สว่นชาวขมุ เขมร เป็นกลุ่มทีม่าตอนหลงั ในขณะทีร่ฐับาลเปิดใหม้ี
การสมัปทานป่าไม้ขุนแม่ทา หลังจากการสัมปทานไม้หยุดลงก็ไม่ได้กลับ
ภูมิล าเนาเดิมของตนเอง อาศยัอยู่ในชุมชนแม่ทา เหมอืนกบัชนเผ่าอื่น ๆ 
ในชว่งหลงัยงัมชีาวยองมาอยูร่วมในชมุชนอกีกลุ่มหนึ่งดว้ย 
 โดยสภาพพื้นที่ ชุมชนแม่ทาตัง้อยู่ในแอ่งที่ราบขนาดเล็ก ตามลุ่ม
แมน่ ้าทา พืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นหุบเขาลอ้มรอบทีร่าบขนาดเลก็ซึง่ใชเ้ป็นพืน้ทีน่า
และพื้นทีท่ าการเกษตรเป็นหลกั ต าบลแม่ทาในปจัจุบนัแบ่งเป็น 7 หมู่บ้าน
ดว้ยกนั คอื บา้นทาม่อน ทาท่าขา้ม ทาขอ้กลาง ทาหว้ยทราย ทาป่านอด ทา
ดอนชยั และทาบา้นใหมด่อนชยั 
 หุบเขาซึง่ลอ้มรอบเขตแนว สรา้งชัน้ของป่าอนัอุดมมาแต่โบราณและ
ป่าชืน้เหล่านี้เองทีก่่อก าเนิดสายน ้าล าหว้ยอนัเป็นต้นธารเลก็ ๆ นับเฉพาะใน
เขตต าบลแม่ทา มลี าหว้ยจากป่าต้นน ้า ไหลหนุนเนื่องสมทบน ้าแม่ทา แม่น ้า
สายหลกัมากมาย ได้แก่ ห้วยแม่บอนในเขตบ้านทาท่าขา้มและทาขอ้กลาง 
หว้ยน ้าขุ่น เขตบ้านทาหว้ยทราย หว้ยแม่ปงกา ในเขตบ้านท่าป่านอด และ
หว้ยแมเ่ลาะในเขตบา้นทาดอนชยัและทาบา้นใหมด่อนชยั 
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 ต้นธารของน ้าแม่ทาไหลผ่านความเปลี่ยนแปลงของชุมชนมานาน
หลายรอ้ยปี เป็นแหล่งน ้าส าคญัทีช่าวบา้นผกูพนั ใชด้ื่ม กนิ ใชใ้นการยงัชพี ใช้
ในการเกษตร โดยมหีลกัฐานความเกีย่วเนื่องทีเ่หน็ไดช้ดัคอื การจดัการน ้าใน
ระบบเหมอืงฝาย มพีธิกีรรมการเลีย้งผฝีาย การเลีย้งผขีนุน ้า ดว้ยความศรทัธา 
และขอสมาสายน ้าเพื่อใหม้นี ้าดื่ม น ้ากนิตลอดไป และเพื่อความเป็นสริมิงคล
ต่อการใชช้วีติอยูร่ว่มกบัสายน ้ากลางชมุชน 

ต าบลแม่ทา  ตัง้อยู่ในอ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ กลางหุบเขา
ของป่าหว้ยแกว้ ป่าทีส่มบูรณ์แห่งหนึ่งของภาคเหนือตอนบน มนี ้าแม่ทาไหล
ผ่านป่า ล าหว้ย ขุนเขา สายน ้าแม่ทาความยาว 95 กโิลเมตร จากหุบเขาใน
เทอืกเขาผปีนัน ้า ต้นก าเนิดอยู่ทีบ่้านป่าเมีย่ง ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน 
จงัหวดัเชยีงใหม่ ไหลผ่านหุบเขา ที่ราบลุ่มต่างๆ ตามรอยรูปครึ่งวงกลมใน
แนวตะวันออกเฉียงเหนือ สู่ตะวันตกเฉียงใต้ผ่านกลางชุมชนต าบลแม่ทา 
ก่อนทีจ่ะเขา้สู่จงัหวดัล าพูน ในเขตต าบลทาปลาดุก ทากู่ ทาป่าสกั ทาทุ่งไผ ่
ทาสองทา ทาชมพู ไหลผ่านเกอืบทุกต าบลในเขตอ าเภอแม่ทา แล้วไหลรวม
รวมกบัน ้าแมก่วงทีบ่า้นสบทา เขตอ าเภอเมอืงกบัอ าเภอปา่ซาง จงัหวดัล าพนู  

ตามถนนซุปเปอรไ์ฮเวย์ เชยีงใหม่- ล าพนู เลยวทิยาลยัเกษตรกรรม
ล าพูน อ าเภอแม่ทาประมาณ 1-2 กโิลเมตร เลี้ยวซ้ายเขา้ไปทางอุทยาน
แห่งชาตขิุนตาล มถีนนลาดยางเสน้เล็ก ๆ ลดัเลาะเรยีบขนานกบัแม่น ้าทา 
ขา้มเขตอ าเภอแม่ทา จ.ล าพนู เขา้สู่อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ ดนิแดน
ตน้น ้าแมท่า ปา่ชมุชนหว้ยแกว้ทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์แหง่หนึ่งของภาคเหนือ  

เมือ่ครัง้หนึ่งในอดตีชมุชน ต.แมท่า เคยถกูเปรยีบเปรยว่าเป็น ‘ชุมชน
กาฝาก’ ดว้ยเหตุเพราะมคีวามทรุกนัดารสงู ไมส่ามารถเขา้ถงึการบรกิารต่างๆ 
ของรฐัได ้เช่น การศกึษา ระบบอุปโภค สาธารณูปโภค ซ ้ายงัเคยเป็นพืน้ทีท่ี่
รฐับาลให้สมัปทานป่าไม้สัก ไม้ท าหมอนรถไฟแก่บริษัทบอมเบย์เบอร์ม่า 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2498 และปี พ.ศ. 2512   
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ประสบการณ์รกัษาป่า มาสู่เกษตรกรรมยัง่ยืน  
หลงัจากสมัปทานป่าไม้สิ้นสุด สิง่ที่เหลือคนืให้ชุมชน ต.แม่ทา คือ 

สภาพ “ป่าแลง้น ้า” คนในชุมชนต่างไดร้บัผลกระทบจากการทีร่ฐัรวบอ านาจ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างไม่มีส่วนร่ วมของชุมชนนี้  แต่ทุกวันนี้ 
สภาพแวดลอ้มอนัอุดมสมบูรณ์ของผนืดนิ ผนืป่า และสายน ้า กลบัคนืมาหล่อ
เลี้ยงชีวิตคนในชุมชน ต.แม่ทา อีกครัง้ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลลพัธ์ของพลัง
ชมุชนทีร่่วมกนัทุ่มเทฟ้ืนฟู ดูแล และรกัษาทรพัยากรป่า ใหฟ้ื้นคนืจากการถูก
ตัดโค่นในยุคสัมปทานป่า โดยการร่วมกันก าหนดแนวเขตป่าชุมชนกว่า 
60,000 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เขตต้นน ้า ห้ามท าการรุกล ้า และพื้นที่ป่าใช้สอย 
สามารถเขา้ไปท ากนิได้ ซึ่งมสีดัส่วนประมาณ 20 เปอร์เซน็ต์ ของเนื้อทีป่่า
ชมุชนทัง้หมด 

ในขณะที่ผนืป่า และทรพัยากรธรรมชาติ ต.แม่ทา เริม่กลบัคนืมาสู่
ความอุดมสมบูรณ์จากการร่วมกนัดูแลของคนในชุมชนหลงัจากการ ปิดป่า
สมัปทานไปแลว้  ภายหลงัรฐับาลไดป้ระกาศเขตอุทยานแห่งชาตแิม่ตะไคร ้มี
เนื้อทีท่ ัง้หมดประมาณ 696,250 ไร ่หรอื 1,114 ตารางกโิลเมตร ครอบคลุมอยู่
ในทอ้งทีอ่ าเภอสนัก าแพง อ าเภอดอยสะเกด็ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม ่
2 และทอ้งทีอ่ าเภอบา้นธ ิอ าเภอเมอืง จงัหวดัล าพนู โดยพืน้ทีป่่าบางส่วนของ 
ต.แม่ทา ซึ่งมปีระชาชนอาศยัอยู่มาก่อนการประกาศเขตอุทยานฯ นี้ กลบัถูก
เหมารวมเป็นผูบุ้กรกุ ‘ปา่ของรฐั’  

ต.แม่ทา เป็นหนึ่งในพื้นทีซ่ึ่งได้รบัผลกระทบจากแนวคดิเอาคนออก
จากปา่ นอกจากทีผ่า่นมาจะไดลุ้กขึน้มายนืยนัสทิธแิละความชอบธรรมของคน
อยู่กับป่า โดยแสดงเจตนารมณ์ และพิสูจน์ให้สังคมเห็นถึงสิทธิจัดการ
ทรพัยากรอยา่งมสีว่นรว่ม เพือ่เป็นแนวทางการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตใิห้
ยัง่ยนื โดยการก าหนดแนวเขตป่าตน้น ้า-ป่าชุมชน แลว้ ยงัรวมไปถงึการทีค่น
ในชมุชนหนัมาใหค้วามส าคญักบัการสรา้งความมัน่คงและ อธปิไตยทางอาหาร 
โดยค่อยๆ ปลดแอกตวัเองใหห้ลุดจากวถิเีกษตรเชงิเดีย่ว-เชงิพาณิชย ์ทีพ่่วง
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มาพรอ้มกบัการใชปุ้๋ ย-สารเคม ีบ ารงุพชื อยา่งเขม้ขน้ จนกลายเป็นประหนึ่งโซ่
ล่ามขาผกูไวก้บัความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิง่แวดลอ้ม สุขภาพทีเ่สื่อมทรุด 
และหนี้สนิทีพ่อกพนูขึน้อยา่งแทบไมท่นัตัง้ตวั  

จากวนันัน้ถงึวนันี้ เรยีกไดว้่า ชุมชน ต.แม่ทา ได้พสิจูน์ถงึความเป็น
หนึ่งในชุมชนตวัอย่างดา้นการจดัการทรพัยากรอย่างม ีส่วนร่วม และการท า
เกษตรกรรมยัง่ยืนอย่างชดัเจน (เกษตรกรรมยัง่ยืน เรียกอีกอย่า งหนึ่งว่า 
เกษตรอินทรีย์ - ปลอดจากการใช้ปุ๋ ยเคมี สารเคมี ยาฆ่าแมลง) โดยมี
เกษตรกรหลายคนเป็นตัวแทนรูปธรรมของการสร้างความมัน่คงทางและ
อธิปไตยทาง อาหารให้กับตนเองจากต้นทุนผืนดินที่มีอยู่ ประสบการณ์
ดงักล่าวของชมุชน ต.แมท่า ทีผ่า่นมา เป็นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนใหก้บัคน
หลากหลายกลุ่มเขา้มาศกึษา-แลกเปลีย่น ขอ้มลู ความคดิ ประสบการณ์  

 

 
 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้เกษตรกรรมยัง่ยืน  
 แมท่า ถอืเป็นชมุชนตน้แบบดา้นการเกษตรกรรมยัง่ยนืของภาคเหนือ 
ที่มีพฒันาการมาอย่างยาวนานเกอืบ 20 ปี เป็นแหล่งเรียนรู้หลักที่เป็น
เป้าหมายของการศกึษาดงูานของหลายภาคส่วน ทีม่ที ัง้ผูรู้ท้ ีส่ามารถถ่ายทอด
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ประสบการณ์ไดเ้ป็นอย่างด ีมพีืน้ทีร่ปูธรรม หรอืแปลงเกษตรยัง่ยนืทีส่ามารถ
เขา้ไปเรยีนรูไ้ดค้รบทัง้ 3 ภมูนิิเวศน์ทัง้ในทีร่าบ ทีด่อนและทีส่งู  
 ชุมชนแม่ทาเริม่พฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนืมาตัง้แต่ปีพ.ศ. 2530 
โดยองคก์รพฒันาเอกชนเขา้มาหนุนเสรมิ พฒันาเรือ่งการสรา้งกลุ่มและพฒันา
อาชพี ต่อมาในปี 2536 กลุ่มต่างๆ ทีไ่ดต้ัง้ไดม้าร่วมกนัปลูกผกัปลอดสารพษิ 
และการจดัตัง้กลุ่มผกัปลอดสารพษิขึน้ หลงัจากมกีารทบทวนปญัหาของการ
ท างานอยา่งต่อเนื่อง ต่อมากลุ่มต่างๆ ไดร้วมกนัจดัตัง้เครอืขา่ยคณะกรรมการ
กลางแมท่า และยกระดบัเป็นสหกรณ์การเกษตรยัง่ยนืแมท่า จ ากดั  
 ปจัจุบนัมกีารจดัการกลุ่ม และเครอืข่ายทีเ่ขม้แขง็ ผ่านกลไกหลกัคอื 
สหกรณ์การเกษตรยัง่ยืนแม่ทา จ ากดัที่ท ากจิกรรมหลากหลายทัง้การออม
ทรพัย ์การใหส้นิเชือ่ การจดัการปจัจยัการผลติ และการตลาดของสมาชกิ ทมี
หลกัในการจดัการทัง้ระบบคอื ลกูหลานของสมาชกิทีเ่รยีกตนเองว่า “ทมีคนรุ่น
ใหม่แม่ทา” ที่สามารถผนัตนเองออกจากวงัวนของเมอืง และระบบทุนนิยม
กลบัออกมาสูแ่ผน่ดนิเกดิของตนเองไดอ้ยา่งน่าภาคภมูใิจ  
 ปี 2542-2546 สกว.ภาคเหนือ ได้สนับสนุนทุนวจิยัแก่โครงการวจิยั 
“ชุดเกษตรกรรมยัง่ยนื” จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลติ ด้านการตลาด 
ดา้นผูบ้รโิภคและด้านมาตรฐานเกษตรอนิทรยี์ ซึ่งได้ท างานควบคู่กบัองค์กร
พฒันาเอกชน และองคก์รชาวบา้นในพืน้ที ่จนเกดิการพฒันาและยกระดบัการ
เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต- ผู้บริโภคขึ้น เกิดตลาดนัด เกิดกลุ่มผู้บริโภคใน
โรงเรยีน และมาตรฐานเกษตรอนิทรยีภ์าคเหนือ  

ปี 2544-2547 มโีครงการน าร่องพฒันาเกษตรกรรมยัง่ยนืฯ เขา้มา
สนับสนุนต่อเนื่อง ท าใหเ้ครอืข่ายมงีบประมาณสนับสนุนการท างานทุกด้าน 
ทัง้งานวจิยัชาวบา้น และงานพฒันา โดยสนับสนุนปจัจยัการผลติต่างๆ ท าให้
การพัฒนาฟาร์มและแหล่งเรียนรู้เป็นไปอย่างเข้มข้น รวมถึงการขยาย
เครอืขา่ยผูผ้ลติ สว่นผูน้ ากม็ปีระสบการณ์ในการจดัการองคก์รและเครอืขา่ย  
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ก าเนิดเป็นสหกรณ์เกษตรกรรมยัง่ยืน แม่ทา  
พืน้ทีชุ่มชนต าบลแม่ทา ตัง้อยู่บรเิวณราบลุ่มหุบเขาขนาดใหญ่ของ

จงัหวดัเชยีงใหม่ อาชพีหลกัของชุมชนคอื เกษตรกรรม เนื่องจากสภาพภูมิ
ประเทศเป็นหุบเขาจงึมขีอ้จ ากดัเรื่องการขยายพืน้ที่ ดงันัน้เกษตรอนิทรยีจ์งึ
เป็นทางเลอืกหนึ่งทีชุ่มชนมกีารน ามาปรบัใชเ้พื่อพฒันาระบบการเกษตร จาก
ภาวะทางเศรษฐกจิที่ต้องใช้ต้นทุนผลิตค่อนขา้งสูง ส่งผลต่อคุณภาพของ
สิง่แวดลอ้มหรอืระบบนิเวศทีด่ที ัง้ทางตรงและทางออ้ม  

 

 
 

 เกษตรอนิทรยีค์อื การท าเกษตรทีไ่มใ่ชส้ารเคมใีนทุกขัน้ตอนการผลติ 
โดยมกีารอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม เน้นการปรบัปรงุบ ารงุดนิและเน้นระบบ
การเกษตรทีผ่ลติอาหารและเสน้ใย การเคารพต่อศกัยภาพทางธรรมชาต ิสตัว ์
และนิเวศการเกษตร เกษตรอนิทรยีจ์งึลดปจัจยัการผลติจากภายนอก มกีาร
พยายามประยกุตใ์ชธ้รรมชาต ิในการเพิม่ผลผลติและพฒันาความตา้นทานต่อ
โรคของพืชและสตัว์เลี้ยงที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ  สังคม 
ภมูศิาสตร ์สภาพอากาศและวฒันธรรมของทอ้งถิน่  
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การส่งเสรมิเกษตรอนิทรยี์พื้นที่ต าบลแม่ทา ปจัจุบนัมกีลุ่มเยาวชน
หรอืกลุ่มคนทีส่นใจ ทีไ่ด้มโีอกาสไปศกึษา เรยีนรูจ้ากสถาบนัหรอืหน่วยงาน
ขา้งนอก เมื่อส าเรจ็การศกึษาจงึกลบัมายงัภูมลิ าเนาเดมิ ท าหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลี้ยง
ใหก้บัสมาชกิในชุมชนเพื่อเป็นการเพิม่ทางเลอืกใหก้บัอาชพีเกษตรกรรม  มี
การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนระหว่างชุมชน และเจ้าหน้าที่ส่งเสรมิฯ และทมีงาน
สหกรณ์การเกษตรยัง่ยนืแมท่า  

 สหกรณ์การเกษตรยัง่ยนืแม่ทา เป็นกลุ่มองคก์รชาวบา้นทีร่วมตวักนั
เพื่อแกไ้ขปญัหาของตนเอง ครอบครวัและท างานพฒันาในชุมชน โดยใชช้ื่อ
เครอืขา่ยคณะกรรมการกลางแมท่า ไดย้กระดบัขึน้มาเป็นนิติบุคคลเพื่อใหก้าร
ด าเนินงานทีส่ะดวก และสอดคล้องกบัสถานการณ์ปจัจุบนั ตัง้เป็นสหกรณ์
การเกษตรยัง่ยนืแม่ทาจ ากดั จดทะเบยีนเมื่อวนัที ่29 มกราคม 2544 และได้
ด าเนินการเมือ่ 19 มนีาคม 2544 เป็นตน้มา มพีืน้ทีใ่นการด าเนินงาน 3 ต าบล 
คอื ต าบลแม่ทา ต าบลทาเหนือ และต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ออน จงัหวดั
เชยีงใหม ่ 
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ในการด าเนินงานของสหกรณ์มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้สมาชิก
ด าเนินธุรกจิร่วมกนั ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัและช่วยสงัคม เพื่อให้เกดิ
ประโยชน์ต่อสมาชกิส่วนรวมทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคม จนสามารถพึง่ตนเองได้
อยา่งยัง่ยนื” มวีตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานของสหกรณ์มดีงันี้   

1. เพือ่รวมกนัจดัการปจัจยัการผลติทีจ่ าเป็นในการผลติมาบรกิาร 
ใหก้บัสมาชกิ 

2. เพือ่รว่มกนัศกึษา อบรมและเผยแพรค่วามรูท้กัษะการผลติหรอื 
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมต่อการท างานเกษตรยัง่ยนื 

3. เพื่อร่วมกนัจัดการผลผลิตเกษตรกรรมยัง่ยืนของสมาชิกให้
จ าหน่ายในราคาทีเ่ป็นธรรม 

4. เพือ่เสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการบรหิาร การจดัการ การ 
ประสานงานของคณะกรรมการแต่ละกลุ่ม แต่ละหมูบ่า้น 

5. เพือ่เสรมิสรา้งหรอืพฒันากองทนุกลุ่มและเครอืขา่ยใหเ้ตบิโตเพือ่
การพึง่ตนเองในอนาคต  

ทางสหกรณ์การเกษตรยัง่ยนื ได้เล็งเห็นความส าคญัของการท า
เกษตรอนิทรยี์เพื่อกา้วไปสู่การท าเกษตรยัง่ยนื จงึใชก้ลยุทธ์การท าเกษตร
อนิทรยีม์าเป็นตวัขบัเคลื่อนในการสง่เสรมิใหก้บัคนในชมุชนจากกลยุทธ์ในการ
ส่งเสรมิเกษตรยัง่ยืนของสหกรณ์ โดยใช้ขา้วโพดฝกัอ่อนอนิทรยี์เป็นตัว
ขบัเคลื่อน โดยทางสหกรณ์การเกษตรยัง่ยนืแม่ทา จ ากดั ร่วมมอืกบัทาง
สหกรณ์กรีนเนท จ ากัด จัดตัง้โครงการเกษตรอินทรีย์ ขึ้น เมื่อวันที่ 12 
เมษายน 2544 มกีารส่งเสรมิใหส้มาชกิปลูกขา้วโพดฝกัอ่อนอนิทรยี์,ไมผ้ล
อนิทรยีแ์ละพชืผกัอนิทรยีต์่าง ๆ  เพือ่เป็นกลยทุธใ์นการน าสมาชกิเขา้มาสู่การ
ท าเกษตรยัง่ยนื และเพื่อใหส้มาชกิสามารถพึง่ตนเองได ้และหนัมาท าเกษตร
ยัง่ยนืทกุครอบครวั  
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ขัน้ตอนการส่งเสริม มีกระบวนการส่งเสริมให้ลด -ละ-เลิก การใช้
สารเคม ี เน้นใหเ้หน็ความส าคญัเรื่องของสิง่แวดลอ้ม,กระบวนการมสี่วนร่วม,
กระบวนการคดิ-วเิคราะห์ ,การทดลองอย่างมสี่วนร่วม เพื่อเป็นการยกระดับ
ความรูข้องเกษตรกร ในกระบวนการส่งเสรมิทางเจา้หน้าทีส่่งเสรมิไดร้บัการ
ฝึกอบรมเรื่องชุดเครื่องมอืในการส่งเสรมิจากมูลนิธสิายใยแผ่นดนิคอื  เรื่อง
ระบบควบคมุภายใน,โรงเรยีนเกษตรกรและ การพฒันาเทคโนโลยอีย่างมสี่วน
รว่ม การคดัเลอืกสมาชกิ ผูท้ีจ่ะเขา้รว่มโครงการเกษตรอนิทรยีต์อ้งเป็นสมาชกิ
ของสหกรณ์การเกษตรยัง่ยนืแม่ทาและสมาชกิต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ,
มาตรฐานของโครงการเกษตรอนิทรยี ์  

 

 
 

 ประเด็นการส่งเสรมิเกษตรอนิทรยี์ ยงัเป็นเรื่องทีท่า้ทา้ยกบัสงัคม
กระแสหลกัทีมุ่ง่เน้นการปลกูพชืเศรษฐกจิเชงิเดีย่ว และใชส้ารเคมอียา่งเขม้ขน้ 
แต่กถ็อืไดว้่าเป็นแนวทางหนึ่งทีส่ามารถท าใหช้มุชนพึง่ตนเองไดม้ากทีส่ดุ  
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2  ตวัตน... คนรุน่ใหม่แม่ทา 
 
ปี 2546 มกีารสรุปบทเรยีนกนัว่าลูกหลานในชุมชนไม่ค่อยจะสนใจ

งานเกษตร เกรงว่างานเกษตรจะขาดคนสบืทอด กลุ่มแมท่าจงึรว่มกบัโครงการ
เสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้พือ่ชุมชนเป็นสขุ (สรส.) คดัเลอืกลูกผูน้ าเกษตรยัง่ยนืทีม่ ี
ความรู ้ประสบการณ์ระดบัหนึ่งจ านวน 8 คน และเยาวชนอืน่ทีไ่มใ่ชล่กูผูน้ าอกี 
3 คน มาบรหิารจดัการโครงการทัง้หมด โดยมทีมีผูน้ าทีเ่ป็นพ่อแม่ เป็นแรง
หนุนและก าลงัใจ  
 โครงการ สรส. มวีัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้สามารถ
จดัการองคค์วามรู ้และจดักระบวนการส่งเสรมิเกษตรกรรมยัง่ยนืได ้เพื่อสรา้ง
พื้นที่รูปธรรมที่เน้นการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการจัดการความรู้ด้าน
เกษตรกรรมยัง่ยนื ภายใตก้ารด าเนินงานของสหกรณ์ และเพื่อสรา้งจติส านึก
คนรุ่นใหม่ให้รู้จ ักรากเหง้าของตนเอง มีแนวคิดอุดมการณ์สืบทอดการท า
เกษตรกรรมยัง่ยนือยา่งมศีกัดิศ์ร ี
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 การด าเนินงานร่วมกบัโครงการของ สรส. ในปี 2547-2548 จงึเป็น
งานต่อยอดจากฐานเดมิที่พรัง่พร้อม ทัง้ด้านองค์ความรู้ จากงานวิจยัหลาย
โครงการ และจากประสบการณ์งานพฒันา มผีูรู้ ้และแหล่งเรยีนรู ้ทีเ่ป็นพืน้ที่
รปูธรรมดา้นเกษตรกรรมยัง่ยนื ในพืน้ทีส่งู จ านวน 5 ส่วน มกีลไกหลกัในการ
จัดการความรู้ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรยัง่ยืนแม่ทาจ ากดั มีทุนกลุ่มและ
กองทุนชุมชนประมาณ 14 กลุ่ม มกีลุ่มทีเ่ขม้แขง็ มกีารเชื่อมโยงเครอืขา่ยทุก
ระดบั ทัง้ในต าบลแม่ทา ระหว่างอ าเภอ จงัหวัด ภาค และประเทศ ทีไ่ด้ผ่าน
การพฒันามากกว่า 10 ปี ที่สามารถเป็นสะพานเชื่อม ระหว่างองค์ความรู้
ภายในและองคค์วามรูภ้ายนอกไดเ้ป็นอยา่งด ี
 ในระหว่างนี้ กม็พีนัธมติรจากหลายภาค ีรว่มสนบัสนุนการท างานของ
แม่ทาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น มูลนิธิสายใยแผ่นดิน ผ่านโครงการส่งเสริม
ขา้วโพดฝกัอ่อนอนิทรยี์ โดยมทีมีคนรุ่นใหม่อย่าง ปุ้ย แพร และเพกิ เป็นนัก
ส่งเสรมิโครงการเชยีงใหม่อาหารปลอดภยั ทีไ่ด้รบัการสนับสนุนงบประมาณ
จาก สสส. โดยมเีทอดเป็นผูป้ระสานงานวทิยาลยัการจดัการทางสงัคม (วจส.) 
ทีจ่ดัเวทถีอดบทเรยีนผูน้ าเกษตรยัง่ยนื และ พอช. ทีส่นับสนุนกจิกรรมพฒันา
เกษตรยัง่ยนืโดยม ีเจ๋ง เป็นผูร้บัผดิชอบหลกั เป็นตน้ 
 สิง่เหล่านี้มผีลใหชุ้มชนเกษตรยัง่ยนืแม่ทา มคีวามคดิเป็นนายตวัเอง 
มแีนวคดิชุมชนทางเลอืก ชุมชนในอุดมคต ิชุมชุนอุดมการณ์ มกีารพึง่ตนเอง
และมตีลาดทางเลอืก 

ทกุวนันี้ กลุ่มเยาวชนหนัมาท างานทีบ่้านเกดิ อย่างกลุ่มคนรุ่นใหม่แม่
ทา ประกอบดว้ยเยาวชนลูกหลาน 11 คนทีท่ างานดา้นการเกษตร การพฒันา
หมูบ่า้น หรอืกลุ่มเกษตรน้อยทีห่นัมาเรยีนรูเ้รือ่งปา่ การเกษตร 
 หนุ่มสาวทัง้ 11 คน ทีต่ดัสนิใจแน่วแน่ว่าจะเลอืกทางเดนิของชวีติใน
บา้นเกดิ ทีม่าร่วมในทมีคนรุ่นใหม่นัน้ เป็นลูกหลานของชาวแม่ทา 10 คน ใน
จ านวนนี้เป็นลูกผูน้ าดา้นเกษตรยัง่ยนื 8 คน เป็นลูกเกษตรกรในชุมชนอกี 2 
คน ส่วนอกี 1 คน เป็นเขยแม่ทา ที่มโีอกาได้เขา้มาเรยีนรูก้บัคนแม่ทาจน
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ตดัสนิใจตัง้รกรากทีน่ี่ กว่าจะมาถงึวนันี้ของพวกเขาแต่ละคนนัน้ไม่ใช่ “เรื่อง
บงัเอญิ” แต่เป็นเรือ่งของ “การบ่มเพาะ” และ “การใหโ้อกาส” ทัง้จากครอบครวั 
จากกลุ่ม จากชมุชน และจากองคก์รสนบัสนุน ในจงัหวะและเวลาทีเ่หมาะสม 
 การบ่มเพาะจากครอบครวั เป็นฐานส าคญัยิง่ในการ “สรา้งภูมคิุม้กนั” 
และระบบการตดัสนิใจทีด่ขีองลกู ๆ ดงัสะทอ้นอยา่งชดัเจนในงานเขยีนของปุ้ ย
และแคท สองสาวลูกผู้น าคนส าคญัของแม่ทา ที่ภาคภูมใิจในวิถีของพ่อแม ่
“เกษตรกรต้นแบบเกษตรกรรมยัง่ยืน” ซึ่งฝึกให้พวกเธอได้เรียนรู้-นา-สวน 
ตัง้แต่เดก็ ๆ เมือ่เรยีนจบกม็ุง่สูบ่า้นเกดิอยา่งไมล่งัเล 
 ชายหนุ่ม 7 คน และหญงิสาวอกี 4 คน อายุอยู่ระหว่าง 20-33 ปี จบ
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี1 คน ปวส. 5 คน ปวช. 2 คน และ ต ่ากว่าปวช.อกี 
3 คน นัน้ ถอืว่าเป็นผูไ้ด้รบัการศกึษาสงู หากเปรยีบเทยีบกบัคนในชุมชนที่
ส่วนใหญ่จบเพยีงชัน้ ป.4 หรอื ป.6 จึงถือว่าพวกเขามทีางเลือกในการ
ประกอบอาชพีระดบัหนึ่ง 

    
 

 สิ่งที่ส าคัญเหนือกว่าการศึกษาในระบบ ที่พวกเขาเขียนถึง คือ 
ประสบการณ์จริง จากการได้ลงมอืท างาน ทัง้งานวิจยัโดยชุมชน และงาน
พฒันาชมุชน ทีผู่น้ าเกษตรยัง่ยนืไดห้ยบิยืน่โอกาสให ้แก่คนรุ่นใหม่ เริม่จาก 5 
คนแรก คอื ศกัดิ ์ชยั แพร เทดิ และปุ้ ย ทีม่โีอกาสได้เรยีนรู ้“จากการท างาน
จรงิ” ผ่านโครงการต่าง ๆ ทีเ่ขา้มาในชุมชน สองคนต่อมา คอืโก และเพกิ ซึ่ง
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ผ่านประสบการณ์จากงานเครอืข่ายเด็กเยาวชน และงานวิจยั ก่อนที่จะเขา้
รว่มงานกบัคนรุน่ใหม ่สว่นอกี 4 คน เป็นมอืใหม่ แต่กม็ฐีานการเรยีนรูจ้ากพ่อ
แม่ ครอบครวั ทีเ่ป็นผูน้ าด้านเกษตรยัง่ยนื 3 คน คอื แคท เก๋ และเจ๋ง คน
สุดทา้ย คอื หนุ่ย ทีถ่อืว่าใหม่ถอดด้าม และไม่ใช่ลูกผูน้ าทีไ่ดเ้ขา้มาเรยีนรูใ้น
ทมี 
 องค์ประกอบในทีม ถือว่าเป็นปจัจัยเอื้อต่อการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง
เพราะมีคนหลายสถานะอยู่ร่วมกัน มีประสบการณ์ พื้นฐานครอบครัว 
การศกึษา การท างานรวมถงึ เพศ และวยั ทีแ่ตกต่าง จึงเกดิการเรยีนรูแ้บบ 
“พีรู่ส้อง น้องรูห้นึ่ง” 

 
“คนรุ่นใหม่ส่วนหนึ ่งมาจากสายงานพัฒนา จากการท างานด้าน

เกษตรกรรมยัง่ยนื โดยมศีกัดิ ์พชิยั ตู่ เอก โหน่ง สมพร น้องป๋ิม เทดิ วรณ์ และ
อกี 3-4 คน เขา้มาท างาน ซึง่ตอนนัน้แต่ละคนบางคนกก็ าลงัเรยีนจบและเขา้มา
ท างาน บางคนกท็ างานนิคมอตุสาหกรรม ลาออกมาท างานพฒันา พองานวจิยั
เสรจ็เพือ่นหลายๆ คนกอ็อกไป มภีาระหน้าที ่มคีรอบครวัแตกแยกกนัไป แต่ก็
ยงัมผีมและเพือ่น 3-4 คน ทีเ่หลอือยู่ กลบัมาท างานอยู่ภายใตส้หกรณ์ ซึง่ตอน
นัน้เป็นกลุ่มเดก็ทีเ่ขา้มาชว่ยเขาท างาน  

 
หลังจากนัน้ศกัดิ์กบัเทิด ได้เข้ามาท างานของโครงการน าร่องงาน

พัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยืน ป๋ิมท าประเด็นเครือข่ายทรัพยากร ได้งบของ
กระทรวงเกษตร เพกิได้ทุนของกรนีเนทเขา้มาท าอยู่ภายใต้สหกรณ์ และขอ
งบประมาณจากโครงการ สสส. มาท าในเรือ่งของงานเกษตรยัง่ยนื และเกษตร
อินทรีย์  ยังมีเพือ่นๆ ทีจ่บจากวิทยาลัยเกษตรกรรมทีส่ ันป่าตอง จังหวัด
เชยีงใหม ่ศกึษาวจิยัในเรือ่งของดนิ เป็นตน้” 
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3  คนรุน่ใหม่กบัการเมืองใหม่ในแม่ทา  
 
ยอ้นไปในอดตี หลงัจากทีก่นกศกัดิ ์ดวงแกว้เรอืน หนึ่งในกลุ่มคนรุ่น

ใหม่แม่ทา จบการศกึษาระดบัมธัยมต้นจากโรงเรยีนแม่ทาวทิยาคม ไปเรยีน
ต่อทีโ่รงเรยีนโปลเิทคนิคลานนา จงัหวดัเชยีงใหม ่ต่อมาไปเรยีนจนจบปรญิญา
ตร ีทีม่หาวทิยาลยัสยาม กรุงเทพฯ ชวีติในการเรยีนทีก่รุงเทพ  เรยีนไปด้วย 
ท างานไปดว้ย คอืเป็นชา่งซ่อมเครือ่งถ่ายเอกสาร  

สิง่ทีไ่ดจ้ากการท างานทีก่รงุเทพฯ  คอืความขยนั ความอดทน และได้
รูว้่ามคีวามเหน็แกต่วั เพราะการใชช้วีติในเมอืงกรงุ เป็นการใชช้วีติแบบตวัใคร
ตวัมนั ใครดใีครได้  ใช้ชวีิตที่กรุงเทพไม่นาน ต้องกลบัมาอยู่บ้านเพราะพ่อ
ประสบอุบัติเหตุตกยุ้งข้าวเอวหัก  ต้องกลับมาดูแลครอบครวั  กลับมาท า
เกษตรทีบ่า้น 

โอกาสที่ดีที่เป็นลูกก านันในต าบลแม่ทา ไม่นานได้รบัเลือกให้เป็น
ประธานกลุ่มหนุ่มสาวในต าบลแมท่า กจิกรรมของกลุ่มสาวในตอนนัน้สว่นใหญ่
เป็นเรื่องเกีย่วกบัวฒันธรรม และได้มโีอกาสมาท างานพฒันาชุมชนกบัมูลนิธิ
พฒันาศกัยภาพชุมชน (North-net)  ตอนนัน้งานเดก็ เยาวชนไดเ้ริม่ท า มเีดก็
ในหมู่บ้านเขา้มาเป็นอาสาสมคัร และรวมกลุ่มกนัตัง้เป็นคณะกรรมการกลุ่ม
เยาวชนในต าบลแม่ทา ส่วนใหญ่จะพูดถึง เรื่องเกษตร เรื่องทรพัยากรและ
สิง่แวดลอ้ม เริม่ตน้เมือ่ปี พ.ศ. 2537 -2538 โดยมพีชิยั และศกัดิเ์ขา้มาท างาน
เป็นอาสาสมคัร มารเิริม่ประเดน็งานเดก็เยาวชนและไดร้วมตวักนัขึน้มา ตอน
นัน้ต าบลแมท่ายงัเป็นสภาต าบลยงัไมไ่ดเ้ป็นองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

 
“ปี พ.ศ. 2540 เริม่ทีจ่ะก่อร่างสร้างตวั งานเด็กเยาวชนเริม่จากการ

ท างานในประเดน็เรือ่งของการเกษตร โดยมพีีน่ิคมไดเ้สนองานวจิยัของ สกว.
ขึ้นมา ในเรือ่งของทีด่นิทัง้ระบบ   พีน่ิคมท าเรือ่งของการผลิต พีช่มชวนท าใน
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เรือ่งของการตลาด ไดเ้อาพื้นทีข่องต าบลแม่ทาเป็นพื้นทีใ่นการผลติ  ซึง่มผีม
และเพือ่น 2 คนเป็นผูช้่วยนักวจิยั อกีประเดน็คอืงานเยาวชน มกีารขยายกลุ่ม
ระดบัหมู่บา้น กลุ่มเครอืขา่ยเยาวชนต าบลแม่ทา ซึง่ก่อนหน้านัน้จะท างานกบั
เดก็ในประเดน็ทัว่ไป เชน่ เรือ่งกฬีา เรือ่งดนตร ี

 
กลุ่มเยาวชน และคณะกรรมการเครอืข่ายเยาวชนแม่ทา มกัจะท า

กจิกรรมใหเ้กดิการเคลื่อนไหวในเครอืขา่ยอย่างสม ่าเสมอ การมอบหมายงาน
ใหก้บัเยาวชนเป็นการท าใหเ้ยาวชนรูจ้กัรบัผดิชอบ เช่น งานประเพณีหรอืงาน
บุญต่างๆในชุมชน เยาวชนจะมกีารทะเลาะมกีารชกต่อยกนัเป็นประจ า  จึง
มอบหมายงานใหก้บัเยาวชนแต่ละพืน้ทีด่แูลกนัเอง เกดิการยอมรบัในกลุ่มของ
เยาวชนด้วยกนัเอง มกีารแบ่งหน้าทีใ่นการท างาน ได้รบัการตอบรบัทีด่จีาก
หลายๆองคก์ร  เป็นขอ้พสิจูน์ไดว้่าเยาวชนสว่นใหญ่อยากท าใหต้วัเองเด่นและ
อยากใหเ้กดิการยอมรบัจากชมุชน             

งานหนึ่งที่เครือข่ายได้ท าคอืการเขยีนขอรบัทุนของงานวิจยั สกว. 
เกีย่วกบัการแกไ้ขปญัหาหนี้สนิ ใหเ้จา้หน้าทีอ่บต.ลงพืน้ทีง่านวจิยั  เพื่อใหเ้ขา
เขา้ใจพืน้ทีก่อ่นลงมอืปฏบิตั ิ กลุ่มเป้าหมายคอืชมุชน ทอ้งถิน่และกลุ่มเยาวชน  
เยาวชนทีเ่รยีนหนงัสอือยูส่ามารถพบปะกนัไดง้า่ย ไมม่ภีาระใหร้บัผดิชอบมาก  
ทีแ่ทจ้รงิแลว้อยากใหเ้ยาวชนกลบัมาอยูใ่นชมุชนใหม้ากทีส่ดุ  

 
ปี พ.ศ. 2541 มอีาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัพยาบาลจงัหวดันครสวรรค ์

เขา้มาท าการวจิยั เรือ่งอาหารพื้นบา้นในต าบลแม่ทา โดยมทีมีเยาวชน ซึง่เป็น
กลุ่มแกนน าระดับต าบล เข้าร่วมเป็นทีมวิจัย หนึง่ในนัน้ก็มีผมและเพือ่นๆ 
จ านวน 13 คน เขา้มาเป็นผูช้่วยทมีวจิยั หลงัจากทีเ่สรจ็จากการท าวจิยัอาหาร
พื้นบ้าน  กเ็ริม่ทีจ่ะมคีวามรู้ความสามารถทีจ่ะเขยีนงานวจิยัขึ้นเองได้ จงึได้
รวมตวักนักบัเพือ่น จ านวน 3 คน ท าวจิยัของสกว. ในประเด็นเรือ่งของการ
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ปลดปล่อยหนี้สนิอย่างยัง่ยนื  โดยให้เพือ่นคนหนึง่เป็นหวัหน้าทมีในการท า
วจิยั”  

 
ปญัหาใหญ่เรื่องหนึ่งที่พบในชุมชนแม่ทา คือ เด็กที่ออกไปเรียน

หนังสอืแล้วกลบัมาท าไร่ท าสวน เป็นความเชื่อของพ่อแม่ว่าเป็นการถอยหลงั
ลงคลอง เป็นความเชื่อของผู้ใหญ่ที่มใีห้กบัตวัเยาวชน จากการท างานของ
เครือข่ายฯ ที่ลงลึกถึงปญัหาของชาวบ้านอย่างแท้จริง พบว่าชาวบ้านขาด
ความเชื่อมัน่ในอาชพีเกษตรกร ชาวบ้านเชื่อว่าการท าเกษตรเป็นทางเลือก
สุดทา้ยของการเลอืกอาชพีของลูกหลาน พ่อแม่บอกพวกเขาอยู่ตลอดว่าต้อง
เรยีนใหส้งูๆจะตอ้งไมม่าล าบากเหมอืนพอ่แม ่ 

ดงันัน้สิง่หนึ่งทีเ่ราพยายามท าคอืการสรา้งสมัพนัธ์ จะสรา้งการเรยีนรู้
กบัผูใ้หญ่ใหเ้ขา้ใจไดอ้ย่างไร จงึมาท าวจิยั การแกไ้ขปญัหาหนี้สนิแบบยัง่ยนื 
หาแนวทางการแก้ไขปญัหาแบบยัง่ยนื การได้ท างานวิจยัในชุมชน ท าให้
ชาวบา้นรูส้กึตื่นตวั ส่วนมากคดิว่างานวจิยัจะท าใหเ้กดิการปลดหนี้สนิใหก้บั
พวกเขา แทท้ีจ่รงิแลว้ทางกลุ่มอยากใหเ้ครอืขา่ยเยาวชนเกบ็ขอ้มลูดา้นปญัหา 
และสาเหตุของหนี้สนิ ทุกคนคดิเหมอืนกนัว่าการเกดิหนี้สนิของชาวบ้านคอื
การเกบ็ผลผลติไมไ่ดต้ามเป้า  ราคาสนิคา้ตกต ่า ตน้ทนุสงู  

แต่พอเกบ็ขอ้มูลจรงิๆ  ปญัหาทีแ่ทจ้รงิของหนี้สนิเกดิจากการศกึษา
ของเยาวชน การศกึษาสมยันี้เป็นปญัหาและสาเหตุหลกัในเกดิหนี้สนิกบัชาวไร่
ชาวนา  การเกษตรเป็นปญัหารองลงมา การส่งลูกหลานศกึษาเล่าเรยีน มี
ค่าใชจ้่ายเงนิมากเป็นอบัดบัหนึ่ง เป็นการจ่ายโดยไม่รูต้วั คลา้ยเหมอืนน ้าซมึ
ทราย  พ่อแม่บางคนกดัฟนัต่อสูช้วีติเพื่อจะลูกเรยีนหนังสอืสงูๆ บางคนใหลู้ก
ไปกูก้องทนุเพือ่การศกึษาเป็นหนี้สนิตัง้แต่ตอนเป็นเยาวชน   
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“พอส ารวจมาแลว้สามารถตโีจทยใ์หก้บัชาวบา้น และผูน้ าชุมชนไดว้่า
แทท้ีจ่รงิแล้วปญัหาทีเ่กดิกบัชาวบา้นนัน้มาจากการศกึษา ผลทีไ่ดร้บัจากการ
ท างานวิจัยคือเกิดการเปลีย่นแปลงของชุมชน หาแนวทางของชาวบ้านว่า
อยากให้ลูกเรยีนในลกัษณะใด จะเกดิหนี้สนิน้อยทีสุ่ด หรอืไม่เกดิหนี้สนิเลย 
จรงิๆแลว้ไมไ่ดป้ฏเิสธว่าการมกีารศกึษาสงูเป็นสิง่ทีไ่มด่ี แต่ควรพจิารณาอย่าง
ถีถ่ว้นกอ่นจะตดัสนิใจ”   

 
ก้าวมาสู่การเมือง

ท้องถ่ิน 
 ปี  พ . ศ .  2 5 4 3 

นโยบายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้มีการยกระดับ
จากสภาต าบล มาเป็นองคก์าร
บรหิารสว่นต าบล (อบต.) มแีต่
เดมิมผีูใ้หญ่บา้น ก านัน เขา้มา
บริหารโดยต าแหน่ง การจะ
ท างานทุกอย่างมีทัง้ฝ่ายปกครอง  ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาเกี่ยวข้องใน
ต าแหน่งต่างๆ ทีผ่า่นมาประธานฝา่ยบรหิารคดิแคโ่ครงสรา้งพืน้ฐานอยา่งเดยีว 
ไมไ่ดค้ดิถงึเรือ่งความเป็นอยู ่เรือ่งปากเรือ่งทอ้งของประชาชน  

ต่อมาต าบลแม่ทาเปลี่ยนสถานจากสภาต าบลมาเป็นองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล เกดิการขดัแย้งขึ้นระหว่างสองขัว้ระหว่างกลุ่มก านันผู้ใหญ่บ้าน 
และองค์การบรหิารส่วนต าบล ในตอนนัน้ อบต.มนีโยบายสรา้งถนนหนทาง 
พอหมดวาระของผูบ้รหิาร อบต.มกีารเลอืกผูบ้รหิาร อบต. ชดุใหม่  

ดว้ยประสบการณ์ในการท างานพฒันาทีผ่่านมาของกนกศกัดิ ์ ท าให้
ได้เรยีนรูห้ลายๆ สิง่ หลายๆ อย่าง ทีเ่กดิขึน้ในชุมชนแม่ทา โดยเฉพาะเรื่อง
ความเป็นอยู ่การท ามาหากนิของชาวบา้นแมท่า คนรุน่ใหมท่ีท่ างานดว้ยกนัจงึ
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สนับสนุนให้ลงสมคัรเป็นนายกอบต. เพราะเห็นถึงศกัยภาพของตนเองฐาน
ครอบครวัทีม่พี่อเป็นก านัน และการท างานในชุมชนมาแลว้ระยะหนึ่ง เมื่อตก
ลงกนัได้แล้ว คนรุ่นใหม่ทัง้หลายรวมทัง้แกนน ารุ่นใหญ่ได้วางแผนหาเสยีง
เลอืกตัง้ โดยน าเสนอแนวทางใหม่ๆ  ในการพฒันาต าบลแมท่า โดยเฉพาะเรื่อง
ชวีติความเป็นอยู่ การพฒันาอาชพีของชาวบ้าน และการพฒันาเยาวชน ในปี 
พ.ศ. 2547 เมือ่เขาลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นนายกฯ อบต. แม่ทา จากฐานเสยีง
ทีค่่อนขา้งด ีท าใหเ้ขาได้รบัการคดัเลอืกจากประชาชนชาวแม่ทาใหเ้ป็นนายก 
อบต. ดว้ยวยั 30 ปี ซึง่เขา้ตามเกณฑค์ณุสมบตัขิองนายกอบต.  

 
“ช่วงนัน้เป็นคนท างานของโครงการน าร่อง ซึง่อบต.ยงัไม่ไดถ้่ายโอน

มากนัก ประเด็นเรือ่งเกษตร การจดัการทรพัยากร ผูน้ าไม่ค่อยสนใจ จงึได้มี
การสรุปบทเรยีนกนัใหม่  เพราะทีผ่่านมาเราพลาดจากการเลือกตัง้ทางออ้ม 
คดิว่าเราน่าจะมโีอกาส ฐานเสยีงตอนนัน้กม็าจากเยาวชน เพราะท างานกบั
เยาวชนมา  

อกีฐานกม็าจากการทีพ่อ่เป็นก านนั คนสว่นใหญ่ยอมรบัและมกัพดูกนั
ว่า (พ่อมนัด ีลูกมนัตึงด)ี กเ็ลยลงสมคัรนายก และได้รบัเลอืกเป็นนายกสมยั
แรก ตอนนัน้อาย ุได ้30 ปี  ในระยะเวลา 4 ปีทีไ่ดร้บัเลอืกเป็นนายกอบต.แมท่า 
ท างานหนัก จดัการท างานให้เป็นระบบ แต่คนอกีส่วนหนึง่กม็องว่าผมยงัเด็ก 
ยงัไม่เหมาะสมทีจ่ะเป็นนายก พอสมยัที ่2 ครูเก่าทีส่อนผมมาลงสมคัรด้วย
หลายคนเห็นว่าน่าจะเหมาะสมกว่าเรา แต่ผลจากการท างานทีผ่่านมา และ
นโยบายของเรา ท าใหช้าวบา้นไวว้างใจใหเ้ขา้มาในสมยัที ่2”  

 
เขากล่าวถงึการเลอืกตัง้ว่า เมือ่ครัง้มกีารเลอืกตัง้ ผูส้มคัรทุกคนต่างก็

ท าหน้าที ่ท างานหาเสยีงกนัเตม็ที ่แต่ไม่ว่าใครจะไดร้บัเลอืก จบเลอืกตัง้ กจ็บ
กนัไป กลบัมาเป็นเพือ่น เป็นญาตพิีน้่องกนัเหมอืนเดมิ ไม่มกีารแบ่งแยก แบ่ง
ฝา่ย อกีประการหนึ่งทีน่่าสนใจคอื  ผูส้มคัรรบัเลอืกเบอรน์ัน้เบอร์นี้ พอแพก้าร
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เลอืกตัง้กไ็ม่ไดห้นีหายไปไหน  กเ็ชญิมาเป็นรองนายกบา้ง เป็นทีป่รกึษาบา้ง 
เพราะต่างกอ็ยากชว่ยดแูล พฒันาชมุชนใหด้ขี ึน้กนัทัง้นัน้ 

“พอหมดหน้าเลือกตัง้ไปแล้ว ก็กลบัมาเป็นกองทพัเดียวกนัหมด 
ชว่ยกนัท างานพฒันาต าบล  ถงึคราวหน้ากจ็ดัทมีสูก้นัใหม่ ใครจะได้รบัเลอืกก็
ตาม เรากเ็ขา้ไปรว่ม เขา้ไปชว่ย ผลดักนัเป็นผูน้ าบา้ง เป็นผูต้ามบา้ง พรอ้มทัง้
ดงึองคก์ร หน่วยงานต่าง ๆ เขา้มารว่มดว้ยชว่ยกนัอกีแรงหนึง่”   

จากความเป็นไปในวิถีประชาธิปไตยที่แห่งนี้  ท าให้รู้สึกว่า 
ประชาธปิไตยไม่ใชก้ารแบ่งพรรคแบ่งฝ่าย มฝี่ายรฐับาล แลว้กต็้องมฝี่าย
คา้น คา้นกนัไปคา้นกนัมา ท าใหม้องไม่เหน็ชาวบา้น และมกัไม่ท างาน
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอกีดว้ย 

 
แม่ทา ฟ้าใส (Skylight Meatha)  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ทา มีหมู่บ้านในเขต
อบต.ทัง้หมด 7 หมู่บ้าน มี
ฐานะเป็นราชการบรหิารส่วน
ท้องถิ่น  ยกฐานะจากสภา
ต าบลเมื่อวนัที่ 22 ธนัวาคม 
2542 ตัง้อยู่เลขที ่55 หมู่ที ่5 
ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 
จงัหวดัเชยีงใหม ่ระยะทางจาก
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ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา ถึงที่ว่าการอ าเภอแม่ออน 
ประมาณ 30 กโิลเมตร ห่างจากศาลากลางจงัหวดัเชยีงใหม่ ประมาณ 70 
กโิลเมตร  

เนื้อทีข่องต าบลแม่ทาเป็นพืน้ทีป่่าไมร้วม 79.9 ตารางกโิลเมตร หรอื
ประมาณ 49,937.5ไร่ พื้นทีท่ ากนิรวม 22.2 ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ 
13,875 ไร่ พืน้ทีอ่ยู่อาศยั 5.9 ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ 3,687.5 ไร่รวม
พืน้ทีท่ ัง้หมด 108 ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ 67,500 ไร่ พืน้ทีส่่วนใหญ่
เป็นทีร่าบเชงิเขา พื้นดนิร่วนปนทรายเหมาะส าหรบัเพาะปลูกพชืผกั ผลไม้ 
ประชาชนส่วนใหญ่มอีาชพีทางการเกษตร เช่น ปลูกขา้วโพด ท าสวนล าไย 
มะมว่ง เลีย้งววั อตุสาหกรรมในครอบครวัซึง่แปรรปูจากผลผลติการเกษตร 

 

 
 
มปีระชากรจ านวน 4,905 คนแยกเป็นชาย 2,499 คน หญงิ 2,406 

คน มคีรวัเรอืน 1,275 ครวัเรอืน และมคีวามหนาแน่นเฉลีย่ 46 คน / ตาราง
กโิลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพีด้านเกษตรกรรม เช่น ปลูก
ข้าวโพดอ่อน ปลูกผัก ท านา ท าสวนล าไย เลี้ยงโคนม อุตสาหกรรมใน
ครวัเรอืน ซึง่แปรรปูจากผลผลติทางการเกษตร และส่วนหนึ่งท างานทีน่ิคม
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อุตสาหกรรมภาคเหนือ มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อคน / ต่อปี คอื 28,832.-บาท (ขอ้มลู 
จปฐ.48)  

 
อบต.แม่ทามีวิส ัยทัศน์ว่าแม่ทา ฟ้าใส (Skylight Meatha) จาก

วิสยัทศัน์ดังกล่าวขยายความได้ว่า แม่ทาเป็นชุมชนทีอุ่ดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทรพัยากรป่าไม้ และน ้ าทีไ่ร้มลพษิเศรษฐกจิรุ่งเรอืง ฟูเฟือ่งด้วยวฒันธรรม 
คูค่วรแกก่ารอยูอ่าศยั  

 

 
 
สร้างฐาน สร้างระบบงาน 

 นายกฯ กล่าวว่าได้สร้างกรอบในการท างานในอบต. บทบาทการ
ท างานของเจา้หน้าที ่บทบาทของสมาชกิ อบต. โดยเปิดโอกาสใหส้มาชกิอบต. 
ได้เขา้มามสี่วนร่วมในการจดัสรรงบประมาณ ถงึแมว้่าจะแยกฝา่ยนิตบิญัญตั ิ
ฝ่ายบริหารออกจากกนั แต่ก็สามารถที่จะมสี่วนร่วมด้วยกนั เพราะเราเป็น
คนท างานในหมู่บา้น แบ่งงานกนัท า เปิดใหเ้จา้บา้นเขา้มามสี่วนร่วมใน อบต. 
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เจ้าหน้าที่ และสมาชกิอบต. ต้องศกึษากฎหมายต่างๆ ต้องคดิว่าตนเองคอื 
ลกูจา้งชาวบา้น เขา้มาท างานในอบต. ตอ้งใหบ้รกิารประชาชน  

ด้านการสร้างความแขง็แกร่งในกลุ่มภายนอก เช่น กลุ่มเยาวชนให้
สร้างกลุ่มในแต่ละหมู่บ้าน สามารถที่จะต่อกับนายกฯ ได้โดยตรง สร้าง
กระบวนการเรยีนรู ้กระบวนการท างาน ทุกคนจะท างานของตนเอง เพื่อนที่
เคยท างานพฒันาด้วยกนัก็รบัผดิชอบงานของตนเอง สร้างความสมัพนัธ์ให้
เหน็ว่านายกไมไ่ดอ้ยูไ่กลพวกเขา ยงัเป็นเพือ่น ยงัท างานดว้ยกนั แต่แยกส่วน
กนัรบัผดิชอบ  

 
“เพือ่น 3 คนทีเ่คยท างานดว้ยกนั เวลามกีารประชุมในหมู่บา้น กจ็ะให้

เขา้รว่มประชุมร่วมกบัหมู่บา้น ใหเ้ขาไดม้สี่วนร่วมในการจดัประชุม จดัเวทใีน
หมู่บ้าน จนท าให้เยาวชนทีเ่ขา้ร่วมเวท ีได้รบัการยอมรับจากสงัคม เวลามี
โครงการต่างๆ เขา้มาในชุมชน เช่น โครงการ SML กจ็ะใหเ้ยาวชนช่วยบนัทกึ
ขอ้มลู ชว่ยเขยีนขอ้มลู”  
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4  อบต.แม่ทากบังานพฒันาเยาวชน 

 

 
  

   ปจัจุบนักนกศกัดิม์อีายุได ้35 ปี กา้วเขา้สู่ต าแหน่งนายก อบต.แม่ทา 
สมยัที ่2 หมาดๆ จากการเลอืกตัง้เมื่อกลางปี 2551 กนกศกัดิเ์ป็นลูกชายของ
พ่อก านันอนันต์ ดวงแกว้เรอืน อดตีประธานเครอืข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ นี่
แหละรปูธรรมของลกูไมท้ีห่ล่นไมไ่กลตน้   

จากการวจิยัเรื่องหนี้สนิกไ็ดแ้ตกแขนงไปเป็นธนาคารชุมชน เป็น
ธนาคารทีเ่ป็นทุนการศกึษาใหก้บัเยาวชนในชุมชน และการสรา้งคนใหอ้ยู่
ในชุมชนเป็นทีท่ าต่อจากเรือ่งของหนี้สนิ  

ท าอย่างไรถงึจะให้เยาวชนและชุมชนได้รู้ว่าศกึษาอย่างไรถงึจะ
ไม่ให้เยาวชนหลุดออกจากพื้นที่ ชุมชนของตนเอง นี่คือที่มาที่ไปของ
โครงการเสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้พื่อชุมชนเป็นสุข โดยการสรา้ง 11 กบฏที่
เขา้มาท างานในชุมชน เพื่อพสิูจน์ว่าองค์ความรูท้ี่ชุมชนม ีสามารถเลี้ยง
ตวัเองไดแ้ละยงัท าใหเ้ยาวชนอยูใ่นชุมชนไดอ้ยา่งมคีวามสุขและยัง่ยนื   

การที่จะหาคนมาท าเกษตรอยู่ในท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ท้าทาย
เหมอืนกนั ต้องได้รบัความเห็นชอบจากพ่อแม่  เยาวชนที่ได้เขา้มาร่วม
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โครงการเป็นส่วนหนึ่งของลูกหลานกลุ่มคณะกรรมการสหกรณ์ อีกส่วน
หนึ่งเป็นลกูชาวบา้น  

อีกส่วนหนึ่งเป็นเยาวชนในเครือข่าย จึงได้มีเกษตรน้อยรุ่นใหม ่
เยาวชนทีเ่ขา้รว่มโครงการจบการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมทีัง้จบมธัยมตอนตน้ ถงึ
ระดบัปรญิญาตร ีการสรา้งการเรยีนรู ้สร้างความมัน่ใจใหก้บัพวกเขาได้รู้ว่า 
การอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุขและยัง่ยืนเป็นอย่างไร  การเปลี่ยนแปลง
เยาวชนเป็นเรื่องที่ท าได้ยากพอสมควรเพราะแต่ละคนมีเป้าหมายชีวิตที่
แตกต่าง สิง่หนึ่งทีเ่ยาวชนอยากท าคอืการเผยแพร่ผลงานของตวัเอง อยากให้
หน่วยงานที่รบัผิดชอบประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ให้กบัหลายๆชุมชนได้รู้ ได้
ทราบเรือ่งราวของพวกเขา   

นายกฯ กนกศกัด์ เล่าว่า ตอนนี้สถานการณ์ในชุมชนหลายเรื่องที่
ไม่ได้สนใจ ทีม่องขา้มไป แต่ก าลงัเป็นปญัหาทีบ่่มเพาะมานาน ต้องการการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน  คือ กลุ่มคนที่ท างานในนิคมอุตสาหกรรมล าพูน 
เนื่ องจากว่าชุมชนแม่ทามีกลุ่มเด็กเยาวชนเข้าท างานในโรงงานนิคม
อุตสาหกรรม ประมาณ 300 กว่าคน เป็นกลุ่มทีจ่บชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 หรอื
จบการศกึษาสายอาชพี ถอืเป็นกลุ่มเยาวชนทีอ่อกไปท างานนอกชุมชน ส่วน
ใหญ่มอีาย ุ20-25 ปี มคีรอบครวับา้งไม่มบีา้ง ทุกวนัตอ้งแออดักนัไปจ านวน 3 
รถตู้ไป-กลับ บางคนเช่าหออยู่ บางคนอยู่กบัพ่อ แม่ ระยะทางจากการไป
ท างานนิคม ประมาณ 35 กโิลเมตร  

เหล่านี้เป็นสถานการณ์ของเยาวชนทีเ่กดิขึน้ในแม่ทา สะทอ้นใหเ้หน็
ปญัหาสงัคม แลว้สง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงหลายๆ อย่างขึน้ในชุมชน เช่น 
เดก็ใหพ้อ่แมซ่กัชดุชัน้ในให ้ส่วนพ่อ แม่สงสารลูกไปท างานหามรุ่งหามค ่า ไม่
มเีวลา ท างาน 6 วนั หยุด 1 วนั ดื่มเหลา้ ใชเ้งนิหมดไป หลายๆ คนเทีย่วเตร ่ 
การท างานนิคมอุตสาหกรรมล าพูน ท าเป็นกะ ท าโอท ีเพื่อใหไ้ด้เงนิ เปลี่ยน
เวลานอนจากทีเ่คยนอนตามปกตใินตอนกลางคนื มานอนเวลากลางวนัแทน 
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และการรบัคา่นิยมทีผ่ดิๆ เขา้มา ใชเ้งนิฟุ่มเฟือย บางคนเปลีย่นมอืถอืแทบทุก
เดอืน วิง่ตามความทนัสมยั เป็นคา่นิยมของเมอืง ของความฟุม่เฟือย  

งานด้านเยาวชนของอบต. จะเป็นเรื่องทัว่ไป ได้แก่ การส่งเสรมิใน
ดา้นกฬีา  ยาเสพตดิ ดนตร ีและการจดัเวทแีรงงานในระบบ ในเวทมีขีอ้เสนอ 
ว่า ต้องการใหม้กีารแต่งตัง้ผูป้ระสานงานกบัคนท างานแรงงานในระบบ และ
ตอ้งการให ้อบต. หนุนเสรมิเรือ่งอาชพีทีจ่ะใหเ้ยาวชนกลุ่มนัน้กลบัมาท างานที่
บา้น  

จากการไปท างานนิคมอุตสาหกรรม มีทัง้ส่วนดีส่วนเสีย ส่วนดี ก็
สามารถหาเงนิมาจุนเจอืครอบครวั แบ่งเบาภาระหนี้สนิไป แต่มเียาวชนส่วน
ใหญ่ แทบจะไม่ได้อะไร กลบัสร้างปญัหา เงนิทองทีห่ามาได้ ก็น าไปใช้จ่าย
อยา่งอืน่ มคีา่นิยมการบรโิภคทีฟุ่ม่เฟือย เชน่ ซื้อมอืถอืเปลีย่นทุกเดอืน มัว่สุม
ตามสถานเรงิรมยต่์างๆ ท าใหส้ะทอ้นใหเ้หน็ปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัเยาวชน ดงันัน้
น่าจะดงึเดก็กลบัมา ชว่ยพอ่แมท่ างาน งานเกษตร  ท าไร ่ท าสวน ของตนเอง  

 
“ทีผ่่านมาอบต.สนับสนุนงบประมาณ 200,000 บาท ส่วนใหญ่ทีผ่่าน

มา จะหนกัไปทางดา้นกฬีาและไดท้ าการจดัตัง้สภาเดก็ขึ้นมา ซึง่อยู่ในช่วงการ
ขอสนับสนุนงบประมาณจากสภาเด็ก จ านวน 400,000 บาท สรา้งสภาเด็ก
ต าบลเขา้ไปเป็นคณะกรรมการระดบัอ าเภอ เปิดโอกาสใหเ้ขาไดพ้ดูคุยกนัเสรจ็
แล้วให้เขาเอากลับไปท าทีบ่้าน เด็กทีเ่ข้าร่วมต า่สุด อายุ 9 ขวบ เป็นยุว
เกษตรกรน้อย โดยเน้นจากรากเหงา้ของตนเองคอืงานดา้นการเกษตร  

เป้าหมาย คอืการเรยีนรู ้ในวนัเสาร ์– อาทติย ์ใหเ้ขาไดเ้ล่นกฬีา และ
ใหเ้ขาได้เรยีนรูน้อกระบบ เรยีนรูชุ้มชนจากรากเหงา้ของตวัเก่า เช่น การเขา้
ป่า ศึกษาธรรมชาติ ส่งเสริมการเรียนรู้ตัง้แต่เด็ก ซึง่มีโกศลรับเรือ่งของ
เกษตรกรน้อย พฒันามาเป็นขัน้ตอน ไปทลีะขัน้ ปจัจุบนัเยาวชนแม่ทาเริม่มี
ความหลากหลาย การท างานแบบก้าวขึ้นบันไดทีละขัน้ เป็นเป้าหมายที ่
แทจ้รงิ”  
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 ความส าเรจ็ของกลุ่มทอ้งถิน่ใส่ใจเยาวชน  สรุปไดว้่าการทีเ่ยาวชนจะ
ท าสิง่ใดสิง่หนึ่งใหป้ระสบผลส าเรจ็เป็นเรื่องทีท่ าไดค้่อนขา้งยาก ความส าเรจ็
สว่นหนึ่งเป็นเพราะกลุ่มเยาวชนต าบลแม่ทา มกีารท ากจิกรรมของกลุ่มจากรุ่น
สูรุ่น่ตัง้แต่เป็นกลุ่มหนุ่มสาว เป็นเครอืขา่ยเยาวชนและเป็นสภาเยาวชนในเวลา
ต่อมา   

การที่ได้ผู้ใหญ่ใจดีให้ค าปรกึษา ให้การสนับสนุนคอยดูแลเอาใจใส ่
ทางองคก์รและหน่วยงานใหค้วามส าคญั  การไดร้บัโอกาสทีด่ใีนหลายๆเรื่อง 
ไม่ว่าจะรบัโอกาสจาก อบต.และยงัได้โอกาสท างานกบัร่วมกบัทาง สกว.หรอื
การท างานรว่มกบั สรส.เป็นประสบการณ์ทีด่ใีนดา้นของการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
การเกบ็ขอ้มูล ไม่ว่าจะเป็นการส ารวจหนี้สนิในชุมชน การศกึษาของเยาวชน
ว่าศกึษาอยา่งไรจะไมใ่หห้ลุดจากทอ้งถิน่  

 
เกษตรกรน้อยแม่ทา 
ในขณะทีร่ฐับาลมุ่งพฒันาสู่ระบบเศรษฐกจิทุนนิยมเสรี ตามกระแส

โลกาภวิฒัน์ ไดส้่งผลกระทบต่อชุมชนทอ้งถิน่ ท าลายวถิชีวีติชุมชน ส่งผลให้
เดก็และเยาวชนเตบิโตอยา่งขาดรากฐานชวีติชมุชนเป็นฐานในการด าเนินชวีติ 
กลุ่มเยาวชนแมท่าในนามกลุ่มเกษตรกรน้อย ไดส้รา้งสรรคก์จิกรรมใหเ้ยาวชน
พื้นทีเ่รยีนรู้รากเหงา้ของตวัเอง เพื่อใหน้้องๆ เยาวชนได้เรยีนรู้เรื่องอาชพี
เกษตร ทีเ่ป็นรากเหงา้ของคนแม่ทา ทีผ่่านมากลุ่มเกษตรกรน้อยมโีกศล สงิห์
ทองแท ้คนรุ่นใหม่แม่ทาเป็นแกนน า ต่อมาไดม้คีรอบครวัทีชุ่มชนอื่น ปจัจุบนั
กลุ่มเกษตรกรน้อย มอีภศิกัดิ ์ก าเพญ็เป็นประธานกลุ่ม 

เยาวชนในท้องถิ่นจ านวนมากต่างอพยพเขา้ไปเรยีนและท างานใน
เมอืงส่งผลใหใ้นทอ้งถิน่เงยีบเหงา ไม่มคีนรุ่นใหม่ๆเขา้มาสบืทอดวฒันธรรม
ชุมชน โดยเฉพาะดา้นการเกษตร กลุ่มเกษตรกรน้อยจงึคดิกจิกรรมหอ้งสมุด
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ชีวิตแห่งชุมชน เพื่อเป็นการดึงดูดให้กลุ่ม เยาวชนที่กระจัดกระจายได้ท า
กจิกรรมในการสรา้งสรรคท์อ้งถิน่รว่มกนั 

ห้องสมุดชีวิตแห่งชุมชน เป็นห้องสมุดทัว่ๆไปที่จะมีหนังสือให้ 
เยาวชนไดอ้่านเพื่อเสรมิสรา้งความรู้ ขณะเดยีวกนักจ็ะเป็นจุดพบปะระหว่าง
เยาวชนในการท ากจิกรรมรว่มกนัดว้ย ซึง่ปจัจุบนัหอ้งสมุดดงักล่าวไดร้บัความ
อนุเคราะห์จากสหกรณ์การเกษตรยัง่ยนืแม่ทา ทีอ่นุญาตใหใ้ชพ้ื้นที่ ขณะที่
หนังสอืต่างๆทีใ่ชใ้นหอ้งสมุดนัน้กไ็ด้จากการบรจิาคซึ่งปจัจุบนัได้มาจ านวน
หนึ่งแลว้ แต่อย่างไรกต็ามแทจ้รงิแลว้หอ้งสมุดแห่งนี้เป็นแค่เครื่องมอืทีจ่ะเป็น
ตวัดงึเยาวชนใหม้าท ากจิกรรมสรา้งสรรค์ทอ้งถิน่ร่วมกนัเท่านัน้ ทัง้นี้เพราะ
เป้าหมายจรงิๆของกจิกรรมนี้เพื่ออยากให้เยาวชนรกัท้องถิ่น รู้จกัตวัเอง
ภายใตก้ระแสโลกาภวิตัน์ 

กจิกรรมสร้างหอ้งสมุดชวีติแห่งชุมชนในเบื้องต้นพบว่าได้รบัความ
สนใจจากเดก็ๆ และเยาวชนในทอ้งถิน่เป็นอย่างมาก มกีารร่วมมอืร่วมใจ
ปรบัปรุงสภาพพืน้ทีจ่นเสรจ็ออกมาเป็นหอ้งสมุด นอกจากนี้ยงัช่วยกนัจดัหา
หนงัสอืต่างๆมาไวใ้นหอ้งสมุดดว้ย  จุดเริม่ตน้ในการท าหอ้งสมุดนี้ถอืว่าไดร้บั
การตอบรบัจากเยาวชนเป็นอย่างด ี หลายคนตื่นตวักบักจิกรรมครัง้นี้  ในส่วน
ของเราที่ท าห้องสมุดครัง้นี้ประเด็นหลักคือต้องการให้ เยาวชนได้พบปะ 
รวมกลุ่มกนัท ากจิกรรมโดยใชห้อ้งสมุดเป็นศนูยก์ลาง ซึง่นอกจากสามารถท า
กจิกรรมทีส่รา้งสรรคช์ุมชนแลว้ เยาวชนกจ็ะไดร้บัความรูจ้ากการอ่าน เท่าทนั
โลก และรูจ้กัตวัตนของตวัเอง ซึง่จะมผีลต่อการด าเนินชวีติในอนาคตต่อไป 
 

จดุเด่นงานเยาวชนแม่ทา 
 งานเยาวชนของอบต. แม่ทามคีวามหลากหลาย โดยวางจงัหวะกา้ว

ไปทลีะขัน้ มรีูปแบบทีช่ดัเจนว่าจะท างานกบัเด็กอย่างไร มเีป้าหมายในการ
ท างาน  คอืใหเ้ด็กรู้จกัรากเหงา้และรูชุ้มชนของตนเอง  สามารถดงึเยาวชน
กลบัมาท างานบ้านของตนเอง กลุ่มเป้าหมายเกอืบเตม็ 100 % ดา้นโรงเรยีน
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ในชมุชน เปิดกวา้งขึน้ มชีมรมผูบ้รโิภคเกดิขึน้ในโรงเรยีนทกุโรงเรยีนในต าบล
แม่ทา วันเสาร์ – อาทิตย์ได้พานักเรียนไปเที่ยวสวนและแปลงเกษตรใน
หมูบ่า้น เดนิปา่ศกึษาธรรมชาต ิดงูานเกษตร    

นายกฯ กล่าวว่าตอ้งเขา้ใจว่าเด็กเยาวชนจะไม่นิ่ง เขา้ๆ ออกๆ บาง
คนกห็ลุดไป เรยีนต่อ ซึ่งค่อนขา้งจะเปิด จะเหน็ว่ามแีกนน าเด็กบางคนหลุด
ออกไป แต่กระบวนการท างานมกีารท าสบืทอดต่อๆกนัไป เป็นลูกโซ่ เยาวชน
ทีเ่ป็นเกษตรกรน้อยบางคนก็ออกไปท างานนิคมอุตสาหกรรม ท าได้ 2-3 ปี 
สดุทา้ยไปไมร่อดกก็ลบัมาอยูบ่า้น 

การพฒันาท้องถิ่น การท าเกษตรแบบยัง่ยืน ท าให้รู้รากเหง้าของ
ตวัเอง เกดิการยอมรบัในกลุ่มของผูใ้หญ่และชุมชน พวกเขาไดร้บัรูไ้ดม้องเหน็
ตวัอยา่งทีด่ใีนชมุชน กนกศกัดิเ์ป็นตวัอยา่งทีด่กีารใชป้ระสบการณ์ชวีติ  ท าให ้
เขาเกิดแรงใจที่จะต่อสู้ เพราะความพยายามขยนัอดทนในหลายๆเรื่องจน
ประสบความส าเรจ็ การน าพนกังานใน อบต.มาลงพืน้ทีเ่พื่อใหเ้ขา้ใจพืน้ทีก่่อน
ลงมอืท า เหมอืนการเล่นฟุตบอลก่อนจะเล่นต้องเรยีนรูห้าวธิกีารแนวทางใน
การเล่นว่าเล่นอยา่งไรถงึจะประสบกบัชยั  
      ความคาดหวงัของนายกกนกศกัดิ ์และอบต.ในการจดัตัง้กลุ่ม อยาก
ให้ชาวบ้านมคีวามชดัเจนในการแก้ปญัหาทอ้งถิ่นให้อย่างยัง่ยนื  มอีาชพีที่
ย ัง่ยืนด ารงอยู่ในท้องถิ่นอย่างมีความสุข และ  ให้โอกาสให้กบัเยาวชน มี
ความคดิกลา้ทีจ่ะเสนอแนวคดิ เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ใหเ้ยาวชนมองเหน็
ความส าคญั และรกัหวงแหนทอ้งถิน่ตวัเอง 

อบต.และกลุ่มแกนน าหลายๆ ฝ่ายเล็งเหน็ความส าคญัของเยาวชน 
พยายามทีจ่ะสง่เสรมิใหก้ลบัมาบา้นของตนเอง โดยใหเ้ขา้มาท างานในรปูของ
สหกรณ์ หลกัๆ ท าในเรือ่งเกษตรยัง่ยนื ผา่นมาได ้4 ปี ไดพ้ฒันาเรื่องขา้วโพด
ฟกัอ่อนแก่สมาชิกในต าบล ที่มีราคาต่างจากท้องตลาด ให้สมาชิกกู้จาก
กองทนุกูย้มืมาท า  
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 “การรวมตวักนัในรูปสหกรณ์เมือ่ปี 2527-2528 แต่ก่อนรวมตวักนั
เพือ่แก้ไขปญัหาภายในครอบครัว คือ เรือ่งเกษตร เรือ่งข้าวสารไม่พอกิน 
ปจัจุบันได้ตัง้เป็นสหกรณ์การเกษตรยัง่ยืนแม่ทาขึ้นมา โดยกลุ่มสหกรณ์
ชาวบ้าน รวมตัวกนัแก้ไขปญัหาของตนเอง เรือ่งของการธุรกจิสินเชือ่ การ
พฒันาบุคลากร พฒันาคน พฒันาสมาชกิ อบรมธุรการเรือ่งการเงนิ การขาย 
เป็นตน้”  

 
ปจัจุบันชุมชนแม่ทาได้มีการตัง้สถาบันพัฒนาการเกษตรที่ย ัง่ยืน 

ภายใต้สหกรณ์การเกษตรยัง่ยนืแม่ทา มรีะบบการจดัการทีใ่หญ่กว่าสหกรณ์ 
ตอ้งเปิดกวา้งจดัการเรยีนรูท้ ัง้ต าบล เป็นหน่วยของต าบล โครงสรา้งอยู่ภายใต้
สหกรณ์ แผนงานหลกัรบัคนศกึษาดูงาน มคีณะเขา้มาศกึษาดูงานเป็นพนัๆ 
คณะ  หน่วยงานทีจ่ะมาศกึษาดูงานทีต่ าบลแม่ทาตอ้งผ่านสถาบนั จงึไดม้กีาร
แต่งตัง้คณะกรรมการขึน้มาหลายฝ่าย เช่น วดั โรงเรยีน หมอ ผูน้ าในชุมชน 
จ านวน 53 คน เขา้มาดูแล กลายเป็นคณะท างานทีดู่แลคนทัง้ต าบล ดา้นการ
สรา้งเครอืขา่ย  
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ตอนนี้ อบต.แม่ทาได้ขยายแนวคดิใหแ้ก่ อบต.ใกล้เคยีงเขา้มาเป็น
เครือข่าย ส่วนมากจะพูดคุยกันในเรื่องของลุ่มน ้าแม่ทา การเกษตรปลอด
สารเคม ีฯลฯ เพื่อใหเ้กดิการแลกเปลี่ยนแนวคดิ แนวทางในการท างานซึง่กนั
และกนั รวมทัง้เป็นการขยายพืน้ทีท่างความคดิไปสูต่ าบลใกลเ้คยีง  

โดยสรปุการท างานพฒันาของนายกฯ อบต.แมท่า และทมีงานรวมทัง้
คนในชมุชนแมท่า มดีงันี้  

1. เหน็ความมุ่งมัน่และความตัง้ใจทีแ่ทจ้รงิในตวัของผูน้ า ทีท่ า
ให้ เยาวชนได้ร ับ โ อกาสที่ดี ในหลายด้าน  ไม่ว่ า เ ป็น
งบประมาณทีไ่ด้รบัการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  การหาทุน
เพือ่หล่อเลีย้งคนท างาน 

2. สนบัสนุนการรวมกลุ่มเยาวชน มกีจิกรรมอย่างต่อเนื่อง โดย
ชมุชน ทอ้งถิน่ และเยาวชนได้มโีอกาสเขา้ร่วมโครงการของ
หน่วยงานต่างๆ เช่น  สกว. สรส. เยาวชนไดร้บัการดูแลเอา
ใจใส ่การใหค้วามส าคญัจาก อบต.  

3. การน าเอาประสบการณ์ชวีติน ากระบวนการเรยีนรูท้ีม่มีาปรบั
ใชก้บัทอ้งถิน่ของตวัเอง การวางตวัเป็นกนัเองกบัเยาวชน 
บางครัง้เป็นเพือ่น บางครัง้เป็นผูใ้หญ่ที ่ใหค้ าปรกึษา 

4. การหาแนวทางใหท้อ้งถิน่ และชาวบา้นมวีถิชีวีติทีจ่ะด ารงอยู่
ในทอ้งถิน่อยา่งยัง่ยนื 

 
 ผู้เขียนขอปิดท้ายด้วย บทกลอนของนายกฯ กนกศกัดิ ์ดวงแก้ว
เรือน ในหนังสือตวัตนคนรุ่นใหม่ในวิถีเกษตรกรรมยัง่ยืน ชุมชนแม่ทา 
จงัหวดัเชียงใหม่  
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ถึงน้อง... “ร้อยรู้ไม่สู้หน่ึงท า” 
 

 เมือ่ส าเรจ็การศกึษาปรญิญาบตัร กเ็รง่รดัเตรยีมตนรบีขวนขวาย 
มุง่สอบราชการงานสบาย  ต่างมุง่หมายต าแหน่งยื้อแยง่กนั 

 คนเป็นแสนเป็นหมืน่มากดืน่ดาษ มาหวงัวาดอนาคตก าหนดขัน้ 
ชว่งชงิเอาต าแหน่งแหง่ชนชัน้ เกา้อี้มนัมน้ีอยจงึถอดคน 
จะโทษใครสญูเปล่าเกนิกล่าวโทษ เพราะความโหดปากทอ้งวบิากผล
จะตอ้งกนิตอ้งใชห้นีไมพ่น้  จงึดิ้นรนไขว่ควา้เสาะหางาน 
จงึอยากใหข้อ้คดิสะกดิน้อง ทีเ่ทีย่วทอ่งใฝถ่วลิทัว่ถิน่ฐาน 
สอบยื้อแยง่แขง่ขนักนัมานาน จงกลบับา้นของตนเถดิคนด ี

 มาชว่ยพลกิแผน่ดนิของถิน่เกดิ ดว้ยการเปิดขมุทรพัยร์บัเศรษฐ ี
ปลกูพชืผกัผลไมข้องไทยม ี สรา้งศกัดิศ์รชีาวนาปญัญาชน 

 เมือ่แผน่ดนิของไทยยงัใหญ่กวา้ง คงไมร่า้งคดิหาผลติผล 
เอาความรูเ้สรมิแรงคา่แหง่ตน จะเป็นคนยิง่ใหญ่...ไมว่่างงาน 
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