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สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจ าเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2564

แม้ภาคเหนือของไทยจะมีลักษณะภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยเทือกเขาสูงและแหล่งพื้นที่ต้นน้้า มีที่ราบเพียงร้อยละ 18 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด แต่กลับมีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรมมากถึงร้อยละ 22 ของประเทศเป็นอันดับสองรองจากภาคอีสาน จึง
ถือเป็นพื้นที่ส้าคัญของการด้าเนินนโยบายเกษตร ในขณะเดียวกันเมื่อมองจากแง่การด้าเนินนโยบายการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
มากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ภาคเหนือยังถือเป็นพื้นที่คุ้มครองภายใต้กฎหมายฉบับต่างๆ ของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และร้อยละ 59 ของพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ตามกฎหมายเดิมไม่อนุญาตให้เกษตรกรเข้าไปใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ได้ อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2562 ได้เริ่มเปิดช่องและยอมรับให้ชุมชนจาก 4,192 หมู่บ้านที่มีที่อยู่อาศัยและที่ดินท้ากินอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ ซึ่ง
ครอบครองพื้นที่โดยรวมกว่า 4.2 ล้านไร่ สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ได้โดยคาดหวังให้เกษตรกรปรับวิถีการ
ท้ากินสู่เกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในทางปฏิบัติ การด้าเนินนโยบายการจัดการทรัพยากรป่าไม้และนโยบาย
เกษตรในพื้นที่เหล่านี้จ้าเป็นต้องเดินไปพร้อมกันและมีจุดหมายเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของเกษตรกรนี้ตั้งอยู่บนฐานของความเป็นจริงหรือไม่ ได้น้าไปสู่โจทย์ส้าคัญส้าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ คือ จะ
ท ำอย่ำงไรให้เกษตรกรรำยย่อยในพื้นที่ป่ำอนุรักษ์ที่มีวิถีชีวิตผูกพันมำนำนกับกำรปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยวซึ่งสวนทำงกับแนวทำง
อนุรักษ์ สำมำรถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนสู่กำรท ำเกษตรยั่งยืนโดยเร็วที่สุด และอะไรจะเป็นกลไกขับเคลื่อนกำร
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในพื้นที่จริง
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คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กระบวนการนวัตกรรมทางสังคม:

เครื่องมือขับเคลื่อนเกษตรยั่งยืนในบริบทกฎหมายป่าไม้และอุทยานแห่งชาติ



ด้วยโจทย์นี้ ท้าให้โครงการ “นวัตกรรมทางสังคมเพื่อ
ส่งเสริมวิถีชีวิตเกษตรกรบนพื้นที่สูงสู่ความยั่งยืน”  ทดลอง
น้ากระบวนการนวัตกรรมทางสังคมซึ่งเน้นการจัดการที่วิธีคิด 
(mindset) ไปใช้ในการด้าเนินงานร่วมกับเกษตรกรใน
หมู่บ้านวนาไพรและหมู่บ้านน้้าปี้ อ.เวียงสา จ.น่าน ซึ่งเป็น
พื้นที่ในการดูแลของหัวหน้าและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรี
น่าน เกษตรกรในทั้งสองหมู่บ้านเผชิญข้อจ้ากัดที่หลากหลาย
ทั้งในเชิงสถาบัน ห่างไกลตลาด ขาดเงินทุน หนี้สูง ขาดระบบ
น้้าใช้ในการเกษตร พึ่งสารเคมีในการท้าเกษตรสูง และมัก
มองว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อาจจะเป็นทางเลือกเดียว  ดังนั้น
การปรับเปลี่ยนที่ยั่งยืนจะไม่สามารถท้าได้เพียงแค่การน้าพืช
ชนิดใหม่ไปให้ปลูกหรือการช่วยซื้อสินค้า หรือการสนับสนุน
ทุนแบบให้เปล่า แต่ต้องมาจากวิธีการที่ท้าให้เกษตรกร
มองเห็นความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงและยอมรับวิถี
ใหม่ด้วยตนเอง และหลักการส้าคัญของการสร้างนวัตกรรม
ทางสังคม คือ การหาทางออก (solution) ที่มาจากฐานคิด
และการเรียนรู้จากการทดลองด้วยตัวเกษตรกรเอง ดังนั้น
พื้นที่หมู่บ้านวนาไพรและน้้าปี้จึงเปรียบเหมือนห้องทดลอง
ทางสังคม (social lab) ที่ให้โอกาสเกษตรกรและนักวิจัยท้า
การทดลองเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้กระบวนการนวัตกรรมทาง
สังคมเป็นเครื่องมือผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและ
พฤติกรรมของเกษตรกร และเป็นเครื่องคัดกรองและ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ เทคโนโลยี ตลาดและเครือข่ายจาก
ภายนอกที่เหมาะกับบริบทชุมชน 

สิ่งส้าคัญตั้งแต่เริ่มต้นโครงการนี้ คือ หนึ่ง การมองหา
และระบุผู้น้าการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ (change agent) ซึ่งใน
ที่นี้ ได้แก่ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีน่านที่ร่วมโครงการตั้งแต่
ต้น และผู้ใหญ่บ้านที่เห็นความส้าคัญของการเปลี่ยนแปลง 
และสองคือ การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการท้าความ
เข้าใจบริบทพื้นที่และคน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลจากการท้า
ส้ารวจข้อมูลครัวเรือนเพื่อให้เห็นทุนของชุมชนด้านต่างๆ 
ตั้งแต่ ทุนมนุษย์ เงินทุน  ทุนทางโครงสร้างพื้นฐาน ทุนทาง
สังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และทัศนคติของเกษตรกรต่อ
การเปลี่ยนแปลง ต่อปัญหา รวมไปถึงภาพอนาคตที่เกษตรกร
มองเห็น ข้อมูลเหล่านี้ส้าคัญมากต่อการเลือกพ้ืนที่ท้างาน กลุ่ม
เกษตรกร การวางแผนผลักดันการเปลี่ยนแปลง และการระบุ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะน้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการใน
ระยะต่อไป

หลังจากเลือกพื้นที่และกลุ่มเกษตรกรผู้บุกเบิกที่ได้
แรงบันดาลใจจากการได้เห็นพื้นที่ที่ประยุกต์ใช้เกษตรทฤษฎี
ใหม่ (โคก-หนอง-นา) ขั้นตอนต่อมาคือ การระดมความคิด
และหากลยุทธ์สร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกับเกษตรกร การอยู่
ในกรอบของการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมานานส่งผลต่อมุมมองของ
เกษตรกรต่อการปฏิสัมพันธ์กับตลาดรวมถึงการเห็นความ
เป็นไปได้ของทางเลือกอื่น ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องมีเทคนิคการ
หารือที่ช่วยกระตุ้นการคิดนอกกรอบเดิมให้มองเห็นอุปสรรค
และทางออก เช่น เทคนิคต่างๆ ของ design thinking เพื่อช่วย
ดึงความคิดและปรับจูนให้เกษตรกรและผู้วิจัยเห็นเป้าหมาย
เดียวกัน ผลผลิตส้าคัญที่เกิดจากขั้นตอนนี้คือ กลยุทธ์ที่จะใช้
กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและพฤติกรรมที่เกษตรกร
เป็นผู้คิดขึ้นเอง เราเรียกกลยุทธ์เหล่านี้ว่า ต้นแบบ (prototype) 
ซึ่งเกษตรกรในหมู่บ้านวนาไพรเห็นว่า ต้นแบบระบบล้าเลียง
น้้าจากล้าน้้าสู่ที่ท้ากิน   ต้นแบบการปลูกข้าวและต้นแบบ
รายได้เสริมจากทรัพยากรในพื้นที่จะกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง
ได้ 



ขั้นตอนการทดลองและพัฒนาต้นแบบน้้าเป็น
ขั้นตอนที่มีพลวัตรสูง เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกและ
อุปสรรคทางธรรมชาติที่หลากหลาย และต้องใช้พลังกลุ่มใน
การท้างานร่วมกัน ผู้น้าชุมชนหรือ change agent ต้อง
สามารถบริหารจัดการความคาดหวังสมาชิกในกลุ่มและหาวิธี
จัดการเมื่อพลังกลุ่มอ่อนแอลงได้ ในการพัฒนาต้นแบบน้้า 
เกษตรกรได้ค้นหาพื้นที่เพื่อทดสอบการใช้ตะบันน้้าดึงน้้าจาก
ที่ต่้าขึ้นที่สูงและเห็นประโยชน์ด้วยตนเอง น้าไปสู่การกระจาย
องค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างง่ายนี้ ในหมู่ เกษตรกร 
เกษตรกรได้ช่วยกันวางแผนเดินท่อล้าเลียงน้้ายาวจากฝายถึง
หมู่บ้านและการดึงน้้าเข้าที่ท้ากินและได้ทดลองร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้้า การประเมินผลต้นแบบเป็นระยะท้า
ให้เกษตรกรเห็นข้อดีและข้อด้อยของแบบเดิมที่เคยเชื่อว่าจะ
ได้เห็นประโยชน์เร็วที่สุด เช่น พบจุดอ่อนด้านการดูแลรักษา
และไม่ตอบโจทย์การเก็บกักน้้าไว้ใช้ และยินดีปรับเปลี่ยน
แบบ จึงน้าไปสู่การปรับปรุงต้นแบบโดยใช้ปั๊มน้้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นจุดๆ และแบ่งพื้นที่ดูแลระบบน้้า  การที่
เกษตรกรอยู่ในขั้นตอนการทดลองและพัฒนาด้วยตนเอง
ตลอด ท้าให้ไม่ยากที่จะยอมรับการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี 

โครงการด้าเนินงานพัฒนาต้นแบบข้าวทั้งในพื้นที่
หมู่บ้านวนาไพรและน้้าปี้ เกษตรกรต้องการหาพันธุ์ข้าวที่
เหมาะสมกับพื้นที่ที่ไม่มีระบบชลประทาน พื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่
ห่างไกลล้าน้้า น้าไปสู่การทดลองพันธุ์ข้าวไร่และพันธุ์ข้าวนา
ต่างๆ เช่น ข้าวไร่ขาวภูฟ้า และข้าวนาธัญสิรินต้นสูง ธัญสิริน
ต้นเตี้ย พันธุ์ทนแล้ง การตัดสินใจเข้าร่วมการทดลองและ
พัฒนาต้นแบบข้าวต่างกับต้นแบบน้้ามาก เพราะการตัดสินใจ
ลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาปลูกข้าวเป็นการตัดสินใจ
เชิงปัจเจก เกษตรกรแต่ละรายสามารถเห็นผลการทดลอง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องพึ่งพลัง

กลุ่มมากเท่ากับต้นแบบน้้า เกษตรกรได้ทดลององค์ความรู้
ใหม่ๆ ในการดูแลข้าวร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุ์ข้าว ได้เริ่ม
การปรับปรุงดิน คัดพันธุ์ข้าว เห็นผลจากการทดลองสารชีว
ภัณฑ์ก้าจัดศัตรูพืช ก้าจัดโรคพืชโดยลดการใช้สารเคมี ที่
ส้าคัญคือ การปลูกข้าวเพื่อบริ โภคในครัวเรือน ท้าให้
เกษตรกรลดการใช้สารเคมีโดยปริยาย จากการประเมินผล
ต้นแบบเป็นระยะๆ ท้าให้เห็นว่าข้าวไร่ขาวภูฟ้าเติบโตได้ดี
น้าไปสู่การขยายผลในพื้นที่ปลูกของหมู่บ้านใกล้เคียงและดึง
เกษตรกรรายใหม่ๆ เข้ามาร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง 
เกษตรกรสามารถสร้างกองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ขาวภูฟ้าและ
ข้าวนาธัญสิรินต้นสูงได้หลังจากทดลองได้ 1 ฤดูกาลและมี
ข้อตกลงก้าหนดอัตราการยืมและคืนเมล็ดพันธุ์ส้าหรับปีการ
เพาะปลูกถัดไป จากการทดลองปีแรก เกษตรกรยังต้องค้นหา
พันธุ์ข้าวนาที่เหมาะสมต่อไป จึงเริ่มทดลองพันธุ์ใหม่เช่น 
หอมนาคา หอมจินดา น่าน 59  สันป่าตอง และเริ่มเห็น
แนวโน้มว่าหอมนาคาและสันป่าตองอาจเหมาะสมกับพื้นที่
มากกว่าพันธุ์ข้าวนาอื่น ขั้นตอนการทดลองพัฒนาและ
ประเมินต้นแบบข้าวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงพลังของการ
ใช้กลยุทธ์ความมั่นคงทางอาหารในการผลักดัน เพราะการ
เห็นประโยชน์ที่เกิดกับตนเองและครอบครัวอย่างชัดเจนและ
เห็นจากสิ่งที่ เพื่อนบ้านได้ประโยชน์ น้าไปสู่การยอมรับ
เทคโนโลยีใหม่และการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น

การทดลองและพัฒนาต้นแบบรายได้เสริม เริ่มต้น
หลังจากที่นักวิจัยได้เห็นการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งมากขึ้นแล้ว  
โดยข้อตกลงเริ่มต้นของเกษตรกร คือ รายได้เสริมจะมาจาก
ทรัพยากรที่หาง่ายในชุมชน เกษตรกรได้ประโยชน์อย่างทั่วถึง
และมีตลาดร้านค้าของอุทยานแห่งชาติศรีน่านที่สามารถ
ทดลองผลิตภัณฑ์ได้  เกษตรกรและนักวิจัยเริ่มพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ภาชนะใส่อาหารจากใบกล้วยด้วยเทคโนโลยีที่
เรียนรู้หลักการใช้ได้ง่าย ราคาถูก การที่เกษตรกรได้รับฟัง 
feedback คุณภาพสินค้าจากผู้ใช้โดยตรง ท้าให้เกษตรกร
ต้องการหาวิธีพัฒนาคุณภาพ น้าไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น 
ควบคุมคุณภาพได้ดีขึ้น อย่างไรก็ดี การประเมินผลต้นแบบ
ท้าให้เห็นปัญหา mismatch ระหว่างความต้องการของ
เกษตรกรและตลาดผู้ใช้ท้องถิ่น น้าไปสู่การปรับปรุงต้นแบบ
โดยหาแนวทางเพิ่มมูลค่าภาชนะจากใบกล้วยและการค้นหา
ทักษะและทรัพยากรอ่ืนๆ ของเกษตรกร  เกิดการรื้อฟื้นงาน



ด้านจักสานและการพัฒนาเจล After sun จากผักโขมเพื่อ
เพิ่ มมู ลค่ า  ในขั้ นตอนนี้  เ ครื อข่ ายนั กออกแบบและ
นักวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ร่วมสมัยและการพัฒนาสูตรเจลที่ ไม่ซับซ้อน เกษตรกร
สามารถผลิตได้ด้วยความมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ท้าได้ไม่เกิน
ความสามารถและต่อยอดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใน
พื้นที่  ได้ท้างานออกแบบที่ ใช้ภูมิปัญญาเดิมร่วมกับนัก
ออกแบบที่รู้จักตลาดมากกว่า ที่ส้าคัญคือ การปรับเปลี่ยน
ลักษณะการท้างานเป็นการท้าน้อยชิ้นและเน้นคุณภาพเป็น
หลัก โดยมีนักออกแบบเป็นเหมือนพี่เลี้ยงให้ค้าแนะน้าการ
ปรับแบบและเพิ่มคุณภาพและความประณีต ซึ่งเป็นจุดท้า
ทายมากส้าหรับเกษตรกรที่เคยชินกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์เชิงเดี่ยวที่เน้นปริมาณมาตลอด เกษตรกรสัมผัสด้วย
ตนเองว่าคุณภาพ ความประณีตที่เพิ่มมากขึ้นสามารถเพิ่ม
มูลค่าสินค้าในตลาดปลายทางได้อย่างไรจากการแสดง/ขาย
ผลงานและได้เห็นความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้ซื้อ เกษตรกรได้
เห็นโอกาสความเป็นไปได้ของทางเลือกอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงจากการด้าเนิน
โครงการเป็นเวลา 2 ปี แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยเฉลี่ยจาก 27.35 
ไร่/ครัวเรือน เหลือ 13.87 ไร่/ครัวเรือน และเพิ่มพื้นที่ที่ใช้
ปลูกไม้ยืนต้นอื่นๆ และพื้นที่ปลูกข้าวมากขึ้น ส่งผลให้
เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าหญ้าน้อยลงมากและใช้ปุ๋ย
อินทรีย์เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี เกษตรกรมีรายได้ลดลงจากโดย
เฉลี่ย 86,492 เหลือ 59,826 บาท/ปี โดยเฉพาะรายได้จาก
การขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ลดลงจากประมาณ 63,913 เหลือ
เพียง 40,521 บาท/ปี ต้นทุนการเพาะปลูกลดลง ค่าใช้จ่ายใน
การซื้ออาหารลดลงอย่างมีนัยส้าคัญจาก 33,317 เป็น 
25,200 บาท/ครัวเรือน เกษตรกรมีแนวโน้มหนี้สินลดลงจาก
ประมาณ 492,000 เหลือ 404,000 บาท/ครัวเรือน เนื่องจาก
ลดการกู้มาปลูกข้าวโพด ในด้านความสัมพันธ์ เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน แลกเปลี่ยนความเห็น
และการเข้าร่วมกิจกรรมลงแขกหรือเอามื้อมากขึ้น จ้านวน
เกษตรกรที่หันมาปลูกข้าวเพ่ิมมากขึ้นและกระจายไปหมู่บ้าน

ผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการ อื่นๆ จ้านวนเกษตรกรในวนาไพรที่ร่วมต้นแบบข้าวเพิ่มจาก 
11 ครอบครัวในปี 2562 เป็น 16 ครัวเรือนในปี 2563 และ
เพิ่มต่อเป็นเกือบทุกครัวเรือนในปี 2564 เช่นเดียวกับหมู่บ้าน
น้้าปี้ที่เริ่มต้นทดลองที่ 3 ครัวเรือนและเพิ่มเป็น 15 ครัวเรือน
ในปัจจุบัน

ส้าหรับการเปลี่ยนแปลงเชิงทัศนคติและพฤติกรรมที่
เป็นเป้าประสงค์หลักของโครงการ เกษตรกรที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลงมีมากขึ้น มีทัศนคติที่ดีขึ้นกับการใช้ประโยชน์
พื้นที่ ไม่กังวลเรื่องสิทธิในที่ท้ากินต่อไปเห็นว่าการออกจาก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นไปได้และไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง 
เกษตรกรประเมินว่า จุดที่ท ำให้เกษตรกรตัดสินใจเริ่ม
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น ยอมสละที่ดินที่ เคยปลูก
ข้าวโพดฯ มาปลูกข้าวเพื่อบริโภคเพราะเกษตรกรรู้สึกว่าก้าลัง
เป็นหุ้นส่วนหนึ่งของการทดลองที่มีทีมวิจัยและหัวหน้า
อุทยานเป็นหุ้นส่วนด้วย แต่จุดที่ท ำให้เกษตรกรมองเห็น
โอกำสและมั่นใจว่ำกำรเปลี่ยนแปลงออกจำกข้ำวโพดเลี้ยง
สัตว์เกิดขึ้นและเป็นไปได้จริง คือ กระบวนการติดตามผล
และสร้างความมั่นใจในสิทธิ์การใช้พ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 



การด้าเนินโครงการวิจัยโดยรวมสะท้อนว่า การ
แก้ปัญหาโดยวิธีบูรณาการข้ามศาสตร์ ที่ต้องการดึงความรู้
และเทคโนโลยีทางเกษตรและวิทยาศาสตร์มาตอบโจทย์ทาง
สังคม เช่น การปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด พฤติกรรม 
จ้าเป็นต้องมีกลไกในการย่อยและคัดเลือกปัจจัยน้าเข้า 
(input) เช่น องค์ความรู้ เทคโนโลยี เครือข่าย ตลาด 
ผู้เชี่ยวชาญ และเงินทุน ให้อยู่ในบริบทที่เกษตรกรและชุมชน
ยอมรับได้ มีการประเมินผลต้นแบบเป็นระยะเพื่อปรับเปลี่ยน
แผนงานให้สอดคล้องกับชุมชนที่มีพลวัตรสูงในช่วงการ
เปลี่ยนผ่าน ทั้งนี้ ผลผลิตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้าว ผลิตภัณฑ์
ต่างๆหรือระบบล้าเลียงน้้า และผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงทั้ง
ในระดับปัจเจกและชุมชนแสดงให้เห็นว่า กระบวนการที่
น้าไปสู่การเพิ่มระดับทุนด้านต่างๆ ของชุมชนซึ่งรวมถึงความ
มั่นคงทางอาหาร ผนวกกับการท้างานร่วมกับ change 
agent อย่างหัวหน้าอุทยาน ผู้ใหญ่บ้านและภาคีเครือข่ายซึ่ง
ช่วยสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เกื้อหนุน (enabling factors) 
ส้าคัญมากส้าหรับชุมชนที่เผชิญข้อจ้ากัดเชิงสถาบันมาอย่าง
ยาวนาน ให้สามารถเห็นความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลง
และลงมือท้าจริง

การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นยังแสดงนัยยะด้วยว่า 

ความมั่นคงทางอาหารยังคงเป็นกลยุทธ์ส้าคัญที่สร้างแรงจูงใจ

ให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความยั่งยืนเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งจะต่างจากการ

ผลักดันการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยเพียงการให้เงินสนับสนุน

หรือเงินชดเชยที่แม้ให้ผลในระยะสั้นแต่มักจะไม่สามารถปรับ

มุมมองหรือวิธีคิดของเกษตรกรได้ ในขณะที่กระบวนการที่ให้

เกษตรกรร่วมคิด ทดลอง เห็นผลและท้างานร่วมกับผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย พี่เลี้ยงและนักวิจัย สามารถน้าไปสู่การยอมรับ

เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรได้ นอกจากนี้ 

การด้าเนินนโยบายเกษตรและป่าไม้ในแนวกว้างโดยไม่ได้

ค้านึงถึงบริบทเฉพาะของพื้นที่ เช่น การให้สินเชื่อที่ผูกพันกับ

พืชไร่ที่ให้ผลผลิตภายในฤดูกาลสั้นๆ เป็นแรงฉุดรั้งส้าคัญ

ส้าหรับเกษตรกรที่หวังจะออกจากวงจรพืชเชิงเดี่ยว ดังนั้น 

หากลักษณะสินเชื่อยังคงเป็นลักษณะรายพืช การผลักดัน

แนวคิดเกษตรผสมผสานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนโครงสร้างประชากรในภาค

เกษตร อาจเกิดขึ้นยาก การหันมาพิจารณาหลักการให้สินเชื่อ

ที่เชื่อมกับการดูแลพื้นที่ การท้าเกษตรผสมผสานที่ตอบโจทย์

ทั้งความมั่นคงทางอาหารและการดูแลพื้นที่ต้นน้้าจะเป็นปัจจัย

แวดล้อมส้าคัญ (enabling factor) ส้าหรับเกษตรกรจ้านวน

มากที่อาศัยท้ากินในพื้นที่ต้นน้้าอย่างในภาคเหนือของไทย
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