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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาตัวช้ีวัดการสรา้งความหลากหลายทางชีวภาพเชิงนิเวศ
เกษตรและการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืนตามแนวคิดการท าเกษตรประณีตของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้าน
เกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 เครือข่าย ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากเอกสารและการศึกษาภาคสนาม
ด้วยการสังเกต สมัภาษณ์ สนทนากลุ่ม และประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลารวม 12 เดือน ผลการวจิยัมีดังนี้ 
ตัวช้ีวัดการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพเชิงนิเวศเกษตรมี 7 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย ปลูกพืชหัว-ผักสวนครัว-
ไม้เลื้อย-ไม้ผล-ไม้ยืนต้น ท าปุ๋ยชีวภาพ สร้างดิน-น้ า-พืช-สัตว์ให้อุดมสมบูรณ์ ไม่ใช้สารเคมี สร้างความมั่นคงด้าน
อาหาร วางแผนบรหิารจดัการ และสร้างอากาศบริสุทธ์ิ ตัวช้ีวัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนมี 10 ตัวช้ีวัด 
ประกอบด้วย มไีม้ยืนต้นหลายชนิด ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ อาหารปลอดภัย ดินดี ใช้ปุ๋ยชีวภาพ มีอาหารตาม
ธรรมชาติ จติส านึกดี มีกิน-ขาย-แลกเปลีย่น มีสมุนไพร-พืชผสมผสาน และมีรายได ้
 

ค าส าคัญ : ตัวชี้วัด / ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงนิเวศเกษตร / การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน /  
              เกษตรประณีต / ปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรกรรม / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ABSTRACT 
 

This research used qualitative methodology to studied the indicators of an agro ecological 
biodiversity and sustainable use of the concept of delicate farming of local agricultural 
philosophers networks in the Northeast 12 networks. The data were collected from the 
document and field study by observation, interviews, focus groups discussion and workshop in 
the duration of 12 months. The results of research are as follows: Indicators of the agro 
ecological biodiversity there were seven indicators include: planting tubers-vegetables-ivy-
fruits-perennials, making organic fertilizer, increasing the soil-water-plant-animal for 
abundance, no use of chemicals, making the food stable, management planning and 
producing the fresh air. Indicators of the sustainable use there were 10 indicators include: 
having many kinds of perennial, use the nature help nature, food safety, good soil, use organic 
fertilizer, having natural food, good conscience, obtaining to eat-sell-barter, having herbs- 
mixed crops and having income. 
 

Keywords : Indicators / Agro Ecological Biodiversity / Sustainable Use / Delicate Farming / 
                Local Agricultural Philosophers / Northeast 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ผลจากการพัฒนาที่เน้นความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิเป็นส าคัญ ท าให้ในปี พ.ศ.2540 ประเทศต้อง

สูญเงินส ารองกว่า 1 ล้านล้านบาท ภาครัฐและเอกชนเป็นหนี้ 4 ล้านล้านบาท สถาบันการเงินถูกปิดกวา่ 60 แห่ง 
ป่าไม้ถูกท าลายกว่า 200 ล้านไร่ เกิดความแห้งแล้งและน้ าท่วม ทรพัยากรธรรมชาติถูกท าลาย (ค้ าคณู, 2553, 
หน้า 9-13) เกษตรกรเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อบริโภคสู่การค้า ภาคเกษตรกรรมไทยกา้วสู่ยุคเกษตรเคมี ท าให้การ
ลงทุนในการผลติสูงขึ้น (ธวัชชัย เพ็งพินิจ, 2550, หน้า 22-23) เกษตรกรไทยร้อยละ 90 จึงตกอยู่ในภาวะหนี้สิน 
ไม่มีที่ดินท ากิน สภาพแวดล้อมเสือ่มโทรมจากการท าลายป่า การใช้สารเคมี (โครงการพัฒนาชุมชนภาคอีสาน
เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืน, 2550, หน้า 58) การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย มีพฤติกรรมการผลิตและ
บริโภคทีไ่ม่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดการสะสมของปัญหาต่อทุนธรรมชาติและระบบนิเวศ 
ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพชีวิตของคนไทยท้ังในปัจจุบันและอนาคต (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547, หน้า 8) 

ในช่วงเปลี่ยนผ่านสูค่วามล่มสลายนี้ เพื่อหาทางออกได้มีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งหันกลบัมามองที่ทุนทาง
สังคม โดยน าเอาภมูิปัญญาวัฒนธรรมทีส่ั่งสมกันมาจากรุ่นสู่รุ่นผสมผสานเข้ากับบริบทของชีวิต ท่ามกลางกระแส
ของทุนนิยม บริโภคนิยม วัตถุนิยม และความทันสมยั ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ได้รวมตัวกันตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ในนาม 
“เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ หนึ่งสร้างองค์ความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ในการพึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง สองส่งเสรมิปราชญ์ชาวบ้านสร้างผู้น ารุ่นใหม่และพัฒนา
ผู้น าเหล่านี้ขึ้นเป็นปราชญ์ชาวบ้านรุ่นต่อไป และสามสร้างเครือข่ายการเรยีนรู้สู่การพึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง  
1 ล้านครอบครัวในภาคอีสานภายในปี พ.ศ.2560 (ส านักงานกองทุนเพื่อสังคม, 2545, หน้า 142-143) ปัจจุบันมี 
12 เครือข่าย ซึ่งแต่ละเครือข่าย ฯ มีศูนย์เรยีนรู้เพื่อถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ในการท าเกษตรกรรมสู่
เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด คือ ขอนแก่น 3 แห่ง นครราชสีมา 2 แห่ง บุรีรัมย์ 4 แห่ง 
สุรินทร์ 2 แห่ง และอ านาจเจรญิ 1 แห่ง โดยมีปราชญ์ชาวบ้านและเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้   
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ศูนย์ละ 7-23 คน ซึ่งจากผลการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ปราชญ์ชาวบ้านไดร้ับการยกย่องให้เป็น “ครู
ภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรม” จากกระทรวงศึกษาธิการในรุ่นต่าง ๆ จนสามารถเป็นต้นแบบด้านเกษตรกรรม
แก่คนในสังคมวงกว้างได ้

จากประสบการณ์ความล้มเหลวในการท าเกษตรเคมี เครือข่าย ฯ ได้สรุปแนวทางในการแก้ปญัหาด้วย
การท าเกษตรผสมผสาน ท าจากเล็กไปใหญ่ จากง่ายไปยาก ไม่ใช้สารเคมี ในพื้นที ่1 ไร่ ให้มีปรมิาณและจ านวน
ชนิดของพืชและสัตว์มากพอที่จะดูแลคนในครอบครัว มีเหลือแจกท าให้มีเพื่อน มีเหลือขายไว้เป็นเงินทุนและใช้
หนี ้รวมถึง มีไว้เป็นฐานเรียนรู้ในการปลูกไม้ยืนต้นที่หลากหลาย ผสมผสานกับพืช ผัก ผลไม้ สมุนไพร ที่มีระดับ
เรือนยอดแตกต่างกันให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดลุ (ผาย สร้อยสระกลาง และคณะ, 2548, หน้า 1-3) โดย
เครือข่าย ฯ เรียกการท าเกษตรกรรมนี้ว่า “เกษตรประณีต” ซึ่งจากการปฏิบัตจิริงอย่างเป็นรปูธรรมมาถึงวันน้ี
ล้วนสรุปเป็นเสียงเดยีวกันว่า “แก้จนได”้ (ธวัชชัย เพ็งพินิจ และ แสงอรุณ สุนทรีย,์ 2552, หน้า 67-68) 

เกษตรประณตี น ามาซึ่ง “การสร้างความหลากหลายทางชีวภาพเชิงนิเวศเกษตร” เพราะเป็นรูปแบบ
การท าเกษตรกรรมท่ีส่งเสริมใหเ้กษตรกรใช้ที่ดินอันจ ากัดอย่างคุม้คา่ สามารถพึ่งตนเองได้ เริ่มท าจากเล็กไปหา
ใหญ่ ไม่ท าอย่างเกินตัว น าองค์ความรู้ต่าง ๆ มาจัดการพืช ดิน น้ า และสตัว์ (ณัฐภมูิ สุดแก้ว, ชูขวัญ ทรัพย์มณี 
และ คมสัน หุตะแพทย์, 2552, หน้า 8-18) บนพ้ืนฐานของการพึ่งตนเอง ปลูกทุกอย่างท่ีกินและกินทุกอย่างท่ี
ปลูก เพื่อกลับสู่วิถีชีวิตแบบพอเพียง ท้ังนี้ การออมคือหลักส าคญั ซึง่มิใช่การออมที่ใช้เงินเป็นตัวตั้ง แต่เป็นการ
ออมทรัพยากรธรรมชาติทีเ่รียกว่าหลัก 4 ออม คือ 1) ออมน้ า ให้มีน้ าโดยขุดบ่อหรือเจาะบาดาล 2) ออมดิน ไม่
เปิดหน้าดิน ไม่ท าลายจลุินทรีย์ ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยเคมี ใช้ปุ๋ยชีวภาพ 3) ออมสัตว์ เลี้ยงสตัว์ให้หลากหลาย
สายพันธ์ุ และ 4) ออมพืช ต้องปลูกพืชให้หลากหลายชนิด (ศูนย์ประสานงานเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัด
ขอนแก่น, 2551, หน้า 5)  

นอกจากน้ี เกษตรประณตียังน ามาซึ่ง “การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” เพราะช่วยให้เกษตรกรพออยู่พอ
กิน มีอาหารปลอดสารพิษ สามารถลดรายจ่ายได้ เหลือกินยังได้แจกช่วยให้มีเพื่อน เหลือแจกยังได้ขายท าให้มี
เงิน มีงานท าและมรีายได้ตลอดปี (มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตดจีังหวัดขอนแก่น, 2551, หน้า 
20) ใช้เวลาน้อย ใช้แรงงานน้อย ใช้เงินทุนไม่มาก แตส่ิ่งที่ได้คุ้มค่าเพราะนอกจากได้อาหารแล้ว ยังได้ปญัญาด้วย
การเรยีนรู้จากของจริงในการสร้างสมดลุให้กับธรรมชาติ บ ารุงดินดว้ยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก สร้างความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ปลูกไม้ยืนต้น เลีย้งสัตว์ พืชสวนครัว ช่วยฟ้ืนความสัมพันธข์องคนในชุมชน เกิดกัลยาณมติร ความ
สามัคคี มีแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา มีสุขภาวะดีทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางปัญญา (มลูนิธิพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตดีจังหวัดขอนแก่น, 2550ก, หน้า 19-21) ซึ่งเครือข่าย ฯ ค้นพบว่า เมื่อเปลี่ยนมาท า
เกษตรประณตี ท าให้มีความสุข พึง่ตนเองได้ ช่วยให้เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตดีขึ้น (ค้ าคูณ, 
2552, หน้า 14-15) ดังนั้น การมองเห็นคุณค่าในการท าเกษตรประณีตและปฏิบตัิตามนั้น จึงช่วยให้เกษตรกรที่
ได้คิดจนคิดได้ ท าจนส าเรจ็ มีพร้อมทั้งพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร และสตัว์เลี้ยงปลอดสารพิษสารเคมี (มูลนิธิพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตดีจังหวัดขอนแก่น, 2550ข, หน้า 17) 

จากความส าคัญของเกษตรประณตีดังกล่าว ซึ่งทุกคนสามารถน าไปประยุกตห์รือปรับใช้ในพื้นที่ของ
ตนเองได้อย่างลงตัว จึงท าให้เกษตรประณตีเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคญัในการช่วยให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้อย่างมี
ความสุข (ประชาคมสุขภาพอ าเภออุบลรัตน์, 2550, หน้า 18) เป็นยุทธวิธีพาไปสู่สมัมาอาชีพ น ามาซึง่สุขภาวะที่
ดี เพราะใช้ที่ดินน้อย แรงงานน้อย ลงทุนน้อย แต่ได้ความสุขมาก (ประชาคมสุขภาพอ าเภออุบลรตัน์, 2550, 
หน้า 24) สอดคล้องกับผลการวิจยัที่พบว่า เกษตรประณตีสามารถน าไปใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสู่สุข
ภาวะที่ดีของเกษตรกรได้ (ผาย สร้อยสระกลาง และคณะ, 2548, หน้า 32) เพราะเกษตรประณีต เป็นการ
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ผสมผสานแนวคิดเกษตรทางเลือกด้วยการไม่ใช้สารเคมี ไม่วิ่งตามกระแส ไม่เน้นท าจ านวนมาก ไม่เอาเงินเป็นตัว
ตั้ง ใช้พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ในท้องถิ่น ใช้การเกื้อกูลกันของระบบนิเวศ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์บ ารุงดิน ใช้ประโยชน์จากดิน
อย่างคุ้มค่า มีการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชที่หลากหลายเพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ถือเป็นแนวคิดการ
ท าเกษตรกรรมที่มุ่งสร้างความยั่งยืนท้ังด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ การเกื้อกูลกันของธรรมชาติ 
สนองตอบความต้องการและสร้างสมดลุในการอยูร่่วมกันระหว่างมนษุยก์ับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ และ
ธรรมชาติกับธรรมชาติ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (ธวัชชัย เพ็งพินิจ, 2555, หน้า 73-85) 

การวิจัยในครั้งนี้ จึงเป็นการถอดองค์ความรู้จากแนวคดิ วัตรปฏิบัติ และการท าเกษตรกรรมทางเลือกที่
เหมาะสมใช้ได้จริงและเกิดผลจริงในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวช้ีวัดการสร้าง
ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงนเิวศเกษตรและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามแนวคิดการท าเกษตรประณตี
ของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านดา้นเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันจะน ามาซึ่งการสร้างแบบจ าลองที่ดี
จากเกษตรกรผู้ประสบความส าเรจ็ต่อการเอาชนะแรงกดทับของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ซึ่งแบบจ าลองดังกล่าว
จะน าไปสู่การสร้างวิธีคิดเชิงตรรกะใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติจากการท าเกษตรกรรมท่ีท าลายความสมดลุของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใหส้ามารถน าไปประยุกต์ใช้จนเกิดแนวปฏิบัติที่ดี น าไปสู่การสร้างความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนฐานการเกื้อกูลกันของระบบนิเวศวิทยา มุ่งสร้างความสมดลุใน
การอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอยา่งยั่งยืน สามารถสนองตอบต่อความต้องการของคนท้ังในรุ่น
ปัจจุบันและในอนาคต 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ี ใช้ระเบยีบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ประชากร คือ เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้าน

เกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 เครือข่าย ซึ่งส านักงานกองทุนเพื่อสังคมได้เรียบเรียงไว้ในหนังสือ 
“พลังรากหญ้าพลังแผ่นดิน” ประกอบด้วย 1) เครือข่ายพ่อค าเดื่อง ภาษี “ปราชญ์ชาวบ้านนักคิด นักพูด นัก
ปฏิบัติแห่งยุคสมัย” บ้านโนนเขวา ต าบลหัวฝาย อ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรมัย์ 2) เครือข่ายพ่อจันทร์ท ีประทุม
ภา “ปราชญ์ชาวบ้านนักสู้ชีวิต” บ้านโนนรัง ต าบลตลาดไทร อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 3) เครือข่ายพ่อ
ชาลี มาระแสง “ปราชญ์ชาวบ้านนักปลูกต้นไม”้ บ้านกุดซวย ต าบลค าพระ อ าเภอหัวตะพาน จังหวัด
อ านาจเจรญิ 4) เครือข่ายพ่อเชียง ไทยด ี“ปราชญ์ชาวบ้านนักวิจัยรุน่ลายคราม” บ้านอนันต์ ต าบลยาง อ าเภอ
ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร ์5) เครือข่ายพ่อทองหล่อ เจนไธสง “ปราชญ์ชาวบ้านผู้พึ่งตนเองด้วยการออม” บ้านหาย
โศก ต าบลหายโศก อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 6) เครือข่ายพ่อทัศน์ กระยอม “ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัด
ขอนแก่นผู้ส าเร็จได้เพราะ 5 พระ” บ้านโสกน้ าขาว ต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 7) 
เครือข่ายพ่อบุญเต็ม ชัยลา “ปราชญ์ชาวบ้านนักจัดการอารมณศ์ิลปิน” บ้านดงบัง ต าบลคอนฉิม อ าเภอแวงใหญ ่
จังหวัดขอนแก่น 8) เครือข่ายพ่อประคอง มนต์กระโทก “ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดนครราชสีมา” ต าบลพลับพลา 
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 9) เครือข่ายพ่อผอง เกตพิบูลย์ “ปราชญ์ชาวบ้านครูบ านาญผู้เจรญิรอยตาม
พระยุคลบาท” บ้านโนนหมากพรกิ ต าบลโคกสง่า อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 10) เครือข่ายพ่อผาย สร้อยสระ
กลาง “ปราชญ์ชาวบ้านนักจัดการจังหวัดบุรีรมัย”์ บ้านสระคณู ต าบลโคกล่าม อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย ์11) เครือข่ายพ่อมหาอยู่ สุนทรธัย “ปราชญ์ชาวบ้านอาวุโสของภาคอีสานท่ีมีความสุข” บ้านตะแบก 
ต าบลสลักได อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ์และ 12) เครือข่ายพ่อสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธ์ิ “ปราชญ์ชาวบ้านท่ีไม่
ยอมหยุดเรียนรู”้ บ้านปากช่อง ต าบลสนามชัย อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมายเป็นการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selective) คือ ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรต้นแบบ และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแนวค าถามปลายเปิด (Open Question) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
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น าเสนอภาพรวมของการวิจัย ในรปูของชาติพันธ์ุวรรณนา (Ethnography) พร้อมกับน าข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
อื่นมาสนับสนุนผลการวิจัย ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ มีการสัมภาษณ์ปราชญช์าวบ้าน เกษตรกรต้นแบบ และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง เช่น สมาชิกเครือข่าย ฯ ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มในชุมชน เปน็ต้น รวม 199 คน สนทนากลุ่มตวัแทน
ปราชญ์ชาวบ้านและตัวแทนเกษตรกรต้นแบบ 17 กลุ่ม ผู้เข้าร่วมรวม 63 คน ประชุมเชิงปฏิบัติการตัวแทน
เกษตรกรต้นแบบและตัวแทนผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมรวม 113 คน รวมกลุม่เป้าหมายในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูทั้งสิ้น 218 คน โดยไม่นับช่ือซ้ าและไม่รวมคณะผู้วิจัย ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายบางคนถูกเก็บ
รวบรวมข้อมลูและเข้าร่วมกิจกรรมการวิจัยมากกว่า 1 ครั้ง ข้อมูลทีไ่ด้รับใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า 
(Triangulation) ประกอบด้วย การตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลโดยตรง (Data Triangulation) จากนักวิจัย/
ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาโครงการวิจยั (Investigator Triangulation) และจากงานวิชาการ/แนวคิด/ทฤษฎี 
(Theory Triangulation)  

ส าหรับการก าหนดค่าคะแนนตัวช้ีวัดนั้น คณะผู้วิจัยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง โดยแตล่ะครั้ง
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจะเป็นตัวแทนที่มาจากเครือข่าย ฯ ที่แตกตา่งกัน และใช้สถานท่ีต่างกัน ซึ่งในการประชุม
ผู้เข้าร่วมจะร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง เพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน เพือ่พัฒนาตัวช้ีวัดให้สมบูรณ์ที่สดุ ทั้งนี้ หากท่ี
ประชุมเห็นว่ามีตัวช้ีวัดใดที่มลีักษณะคล้ายกันหรือใกล้เคียงกันจะรวมเข้าเป็นตัวช้ีวัดเดียวกัน พร้อมกบัให้ค่า
คะแนนหรือค่าน้ าหนักของตัวช้ีวัดในแต่ละประเด็น โดยคณะผู้วิจัยจะให้ผู้เข้าร่วมประชุมแตล่ะคนเป็นผู้ให้ค่า
น้ าหนักของตัวช้ีวัด ด้วยการใช้เครือ่งหมาย (Mark) ในรูปของสติ๊กเกอร์ (Sticker) ที่ก าหนดหมายเลข 1-3 ไว้ 
โดยแตล่ะคนจะได้ชุดหมายเลขแบบเดียวกันคนละ 2 ชุด ดังนั้น ผู้เขา้ร่วมประชุมทุกคนจะได้รบัสติ๊กเกอร์ที่มี
หมายเลขก ากับคนละ 6 ช้ินเท่ากัน ท้ังนี้ คณะผู้วิจัยได้เขยีนรายละเอียดตัวช้ีวัดที่ไดร้ับการพัฒนาแล้วไว้บน
กระดาษร่างแบบ (Newsprint) ขนาดใหญ่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ตัวช้ีวัดการสร้างความหลากหลายทาง
ชีวภาพเชิงนิเวศเกษตร (หมายเลข 1) และตัวช้ีวัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (หมายเลข 2) ติดไว้บนกระดาน
แยกออกจากกัน พร้อมกับเขียนหมายเลข 1 และ 2 ก ากับไว้ให้เห็นได้ชัดเจน 

จากนั้นจะให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกคนศึกษาตัวช้ีวัดในแต่ละประเด็นเปน็ระยะเวลาหนึ่ง จนเห็นว่าศึกษา
รายละเอียดครบถ้วนดีแล้ว คณะผูว้ิจัยจะให้แตล่ะคนน าสติ๊กเกอร์ไปติดไว้ท่ีตัวช้ีวัดในแตล่ะประเด็นท่ีตนเองเห็น
ว่าส าคัญมากที่สดุ 3 ล าดับแรก โดยจะเริ่มจากประเด็นไหนก่อนก็ได้ เนื่องจากสติ๊กเกอร์มีหมายเลข 1-3 ระบุไว้
ชัดเจนอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะผู้วิจัยให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุแต่ละคนตดิสติ๊กเกอรไ์ด้โดยอิสระตามที่
ตนเองเลือกไว้ อีกทั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตดิสติ๊กเกอร์ที่ตัวช้ีวัดใดตัวช้ีวัดหนึ่งมากกว่า 1 ช้ินก็ได้ หรือติด
หมายเลขมากกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ก็ได้ หากเห็นว่าตัวช้ีวัดนั้นส าคัญตามทัศนะ (Vision) ของตน จากนัน้ 
คณะผู้วิจัยจะนับค่าคะแนนในแตล่ะตัวช้ีวัดเพื่อจดัล าดับความส าคญัของตัวช้ีวัดในแต่ละประเด็น โดยก าหนดให้
สติ๊กเกอร์ 1 ช้ิน มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน เมื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการเสร็จสิ้นท้ัง 2 ครั้ง คณะผู้วิจัยจะน าตัวช้ีวัด
และค่าคะแนนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง 2 ครั้งมารวมกัน ทั้งนี้ ตัวช้ีวัดที่ได้รับการพัฒนาและยนืยันแล้ว 
คณะผู้วิจัยจะตรวจสอบด้วยกระบวนการสะท้อนกลับ (Reflexive) ไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยการน ากลบัไป
สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม และตรวจสอบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจกัษ์ ก่อนท่ีจะส่งตัวช้ีวัดให้ท่ีปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง จากนั้นน ามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในแต่ละประเด็น น าเสนอโดย
การเขียนบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Approach) พร้อมน าข้อมูลจากภาคสนามและจากเอกสารทาง
วิชาการมายืนยันในแตล่ะตัวช้ีวัด 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ตัวช้ีวัดการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพเชิงนิเวศเกษตรตามแนวคิดการท าเกษตรประณตีของ
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉยีงเหนือมี 7 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย ปลูกพืชหัว-ผัก
สวนครัว-ไม้เลื้อย-ไมผ้ล-ไม้ยืนต้น ท าปุ๋ยชีวภาพ สร้างดิน-น้ า-พืช-สตัว์ให้อุดมสมบูรณ์ ไม่ใช้สารเคมี สร้างความ
มั่นคงด้านอาหาร วางแผนบริหารจัดการ และสร้างอากาศบรสิุทธ์ิ 

ตัวช้ีวัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามแนวคิดการท าเกษตรประณตีของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้าน
เกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 10 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย มีไม้ยืนต้นหลายชนิด ใช้ธรรมชาตช่ิวย
ธรรมชาติ อาหารปลอดภัย ดินดี ใช้ปุ๋ยชีวภาพ มีอาหารตามธรรมชาติ จิตส านึกดี มีกิน-ขาย-แลกเปลี่ยน มี
สมุนไพร-พืชผสมผสาน และมีรายได ้

ผลการวิจัยมีความสอดคล้องหรือเข้ากันได้กับผลการวิจัยหลายชิ้น ไม่ว่าจะเป็น ผลการวิจัยตัวช้ีวัดการ
มีสุขภาวะที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรตามแนวคิดของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้าน
เกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ธวัชชัย เพ็งพินิจ, พรทวี พลเวียงพล และ พิมพ์ชนก วัดทอง (2557, 
หน้า 130-133) ซึ่งมีความสอดคลอ้งหรือเข้ากันได้ 7 ตัวช้ีวัด ดังนี้ อาหารปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมี วางแผนการ
ท างาน ท าเกษตรผสมผสาน ปลูกไม้ยืนต้น เลี้ยงสัตว์บรโิภค และมจีติอาสา สอดคล้องกับผลการวจิัยตวัช้ีวัด
ความส าเร็จต้นแบบเกษตรพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของ ธวัชชัย เพ็งพินิจ และคณะ (2556ก, หน้า 181-182) 10 ตัวช้ีวัด ดังนี้ ปลูกพืช     
เลี้ยงสตัว์หลากหลายชนิด ท าเกษตรผสมผสาน วางแผนการใช้พื้นที่ สร้างแหล่งน้ า อาหารปลอดสารพิษ ใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ สิ่งแวดล้อมดี ปลูกผักสวนครัว มีอาหารพอกิน-แจก-แลกเปลี่ยน-ขาย และลดการใช้สารเคม ีรวมถึง
ผลการวิจัยพัฒนาตัวช้ีวัดการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของธุรกิจชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์ของธวัชชัย เพ็งพินิจ 
และคนอ่ืนๆ (2556ข, หน้า 25) 4 ตัวช้ีวัด ดังนี้ สร้างรายได้ ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยชีวภาพ ปลูกผักสวนครัว และ
สิ่งแวดล้อมดี อีกทั้ง ผลการวิจยัพัฒนาตัวช้ีวัดระดบัการพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของเกษตรกรในโครงการพระราชด าริลุม่น้ าห้วยทอนของ ธวัชชัย เพ็งพินิจ และคณะ (2556ค, หน้า 101-102)  
6 ตัวช้ีวัด ดังนี้ ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์บริโภค ท าปุ๋ยชีวภาพ สรา้งรายได้ รักษาสิ่งแวดล้อม และท าเกษตร
ผสมผสาน สอดคล้องกับผลการวจิัยตัวช้ีวัดความส าเร็จเกษตรพอเพียงของปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาค
อีสานของ ธวัชชัย เพ็งพินิจ และคณะ (2554, หน้า 99-100) 4 ตัวช้ีวัด ดังนี้ ท าเกษตรผสมผสาน วางแผนการ
ท างาน ปลูกไมผ้ลไม้ยืนต้นและสมนุไพร และสิ่งแวดล้อมดี ผลการวจิัยตัวช้ีวัดการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของคนเมืองหนองคายของ ธวัชชัย เพ็งพินิจ และคณะ (2553, หน้า 29-30) 3 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
สร้างรายได้เสริม วางแผนการด าเนินชีวิต และรักษาสิ่งแวดล้อม และผลการวิจัยตัวช้ีวัดเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
จังหวัดในมิติสิ่งแวดล้อมของ สุธาวัลย์ เสถยีรไทย และคณะ (2551, หน้า 43-46) 1 ตัวช้ีวัด คือ อากาศบริสุทธ์ิ 
 นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธวัชชัย เพ็งพินิจ (2555, หน้า 77-80) ที่พบว่า รูปแบบ
เกษตรประณตีของปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการใช้พื้นที่ให้คุ้มคา่ทั้งใต้ดิน 
บนดิน บนอากาศ ปลูกทุกอย่างท่ีกิน กินทุกอย่างท่ีปลูก เหลือกินแจก เหลือแจกขาย ลดรายจ่ายสร้างรายรับท้ัง
รายวัน รายเดือน รายปี และบ านาญชีวิต สร้างปัจจัย 4 ขยายสู่พื้นที่ใหม่ มุ่งสู่การพึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธวัชชัย เพ็งพินิจ และ แสงอรุณ สุนทรยี์ (2552, หน้า 67-68) ที่พบว่า แนวปฏิบัติ
ของปราชญ์ชาวบ้านนั้น เป็นการนอ้มน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการด ารงชีวิตและการท า
เกษตรกรรม ด้วยการประยุกต์ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ ใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างคุ้มค่า เน้นความหลากหลายทาง
ชีวภาพและไม่ใช้สารเคมีทุกชนิด และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ผาย สร้อยสระกลาง และคณะ (2548) ที่
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พบว่า เกษตรประณีตก่อใหเ้กิดองค์ความรู้ในด้านการจัดการพื้นที่ การบ ารุงดิน การเลีย้งสัตว์ การไล่แมลง    
การปลูกพืช การจดัการน้ า ด้วยกระบวนการวางแผน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ และการจดบันทึก ซึ่งสามารถ  
เลี้ยงคน 1-6 คนได้ ช่วยให้ครัวเรอืนมีอาหารปลอดสารเคมี เหลือกินได้แจก และเหลือแจกได้ขาย 

จากความสอดคล้องหรือเข้ากันไดข้องตัวช้ีวัดดังกล่าว เป็นเพราะว่าในงานวิจัยบางช้ินกลุ่มเป้าหมาย
เป็นกลุ่มเดียวกัน อีกท้ัง กลุ่มเป้าหมายดังกลา่วล้วนมีพื้นฐานวิถีชีวติมาจากสังคมเกษตรกรรม ซึ่งเป็นลักษณะ
ของสังคมแบบเปิด (Open Society) ที่มีการเชื่อมโยงปฏสิัมพันธ์ (Interaction) กับสังคมภายนอก ซึง่แสดงให้
เห็นว่า วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของกลุ่มเป้าหมายล้วนเช่ือมโยงกับกระแสทั้งจากภายในและภายนอก 
โดยเฉพาะกระแสด้านเศรษฐกิจทุนนิยมและสังคมแบบโลกาภิวัตน์ทีม่ีผลต่อวิธีคิดและโลกทัศน์ของคนในยุค
ปัจจุบัน ซึ่งสมาชิกของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้คดิค้นการท า
เกษตรประณตีขึ้นมานั้น เพื่อดึงตวัเองให้หลุดพ้นวังวนความทุกข์ยากและหนีส้ินจากกระแสดังกล่าว เพื่อหันมาสู่
การพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองด้วยการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในปัจจุบัน 

เมื่อพิจารณาตัวช้ีวัดการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพเชิงนิเวศเกษตร 7 ตัวช้ีวัด จะพบว่า ตัวช้ีวดั
ที่มีค่าคะแนนมากท่ีสุด คือ ปลูกพชืหัว-ผักสวนครัว-ไม้เลื้อย-ไมผ้ล-ไม้ยืนต้น หมายความว่า ตัวช้ีวัดนี้แสดงให้เห็น
ถึงการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพเชิงนิเวศเกษตรได้เป็นอยา่งดี สอดคล้องกับตัวช้ีวัดการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน ซึ่งตัวช้ีวัดที่มีค่าคะแนนมากท่ีสุด คือ มไีม้ยืนต้นหลายชนิด นั่นหมายความว่า ตัวช้ีวัดการสร้างความ
หลากหลายทางชีวภาพเชิงนิเวศเกษตรจะเชื่อมโยงสูต่ัวช้ีวัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในดา้นการมี
ต้นไม้ยืนต้น ซึ่งเป็นแนวปฏิบตัิพื้นฐานท่ีส าคัญของการท าเกษตรประณีต เพราะเครือข่าย ฯ มองว่า ไม้ยืนต้น คือ 
บ านาญชีวิตนั่นเอง 

นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาตัวช้ีวัดการสรา้งความหลากหลายทางชีวภาพเชิงนิเวศเกษตรและการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนร่วมกัน จะมตีัวช้ีวัดที่มีคะแนนมากทีสุ่ด 3 อันดับ คือ ปลูกพืชหัว-ผักสวนครัว-ไม้เลื้อย-ไม้
ผล-ไม้ยืนต้น ท าปุ๋ยชีวภาพ และมไีม้ยืนต้นหลายชนิด ซึ่งจะพบความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างความหลากหลาย
ทางชีวภาพเชิงนิเวศเกษตรและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนได้เช่นเดยีวกัน โดยมีการท าปุ๋ยชีวภาพมาเป็นตัวเช่ือม
ระหว่างความสัมพันธ์ดังกลา่ว ทั้งนี้ เพราะการท าปุย๋ชีวภาพจะมีส่วนสัมพันธ์กับตัวช้ีวัดตัวอื่น ๆ อย่างมีนัยส าคญั 
เช่น สร้างดิน-น้ า-พืช-สัตว์ให้อุดมสมบูรณ์ ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ อาหารปลอดภัย ดินดี ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ไม่ใช้
สารเคมี เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตัวช้ีวัดระหว่างตัวช้ีวัดการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพเชิงนิเวศ
เกษตร 7 ตัวช้ีวัดและตัวช้ีวัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 10 ตัวช้ีวัด จะเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่าง
ตัวช้ีวัดทั้งสองได้ คือ ปลูกพืชหัว-ผักสวนครัว-ไม้เลื้อย-ไม้ผล-ไม้ยืนต้นจะสมัพันธ์กับมีไม้ยืนต้นหลายชนิด มี
อาหารตามธรรมชาติ มสีมุนไพร-พืชผสมผสาน และมรีายได้ ท าปุ๋ยชีวภาพจะสัมพันธ์กับดินดี ใช้ปุ๋ยชีวภาพ สร้าง
ดิน-น้ า-พืช-สัตว์ให้อุดมสมบูรณ์จะสัมพันธ์กับใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีจะสมัพันธ์กับอาหาร
ปลอดภัย สร้างความมั่นคงด้านอาหารจะสัมพันธ์กับมีกิน-ขาย-แลกเปลี่ยน วางแผนบรหิารจดัการจะสมัพันธ์กับ
มีไม้ยืนต้นหลายชนิด จิตส านึกดี มีสมุนไพร-พืชผสมผสาน สร้างอากาศบริสุทธ์ิจะสัมพันธ์กับมีไมย้ืนตน้หลาย
ชนิด ซึ่งเป็นการช้ีย้ าให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การสร้างความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนน้ัน มีผลสืบเนื่องต่อกัน โดยการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพจะมผีลต่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ดังนั้น จึงควรให้ความส าคัญต่อการสรา้งความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดขึ้นก่อนเป็นล าดับแรก เพราะเมื่อ
เกิดความหลากหลายทางชีวภาพจะน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยนืนั่นเอง 
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บทสรุป 
เมื่อน าตัวช้ีวัดการสรา้งความหลากหลายทางชีวภาพเชิงนิเวศเกษตรและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ตามแนวคิดการท าเกษตรประณตีของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านดา้นเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุก
ตัวช้ีวัดมารวมกัน โดยเรียงล าดับตามคะแนนมากไปหาน้อย จะมีตัวช้ีวัดรวมทั้งหมด 17 ตัวช้ีวัด ดังนี้ ปลูกพืช
หัว-ผักสวนครัว-ไม้เลื้อย-ไม้ผล-ไม้ยืนต้น ท าปุ๋ยชีวภาพ มีไม้ยืนต้นหลายชนิด สร้างดิน-น้ า-พืช-สัตว์ใหอุ้ดม
สมบูรณ ์ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ อาหารปลอดภัย ดินดี ใช้ปุ๋ยชีวภาพ มีอาหารตามธรรมชาติ จติส านึกดี มีกิน-
ขาย-แลกเปลี่ยน มีสมุนไพร-พืชผสมผสาน ไม่ใช้สารเคมี สร้างความมั่นคงด้านอาหาร วางแผนบริหารจัดการ 
สร้างอากาศบริสุทธ์ิ และมีรายได้ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มประชากร คือ เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้านภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 12 เครือข่ายที่มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมมาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการขยายสมาชิกเครือขา่ย และมีการด าเนินกิจกรรมมาจนถึงปัจจุบัน จนได้รับการยอมรับจากสังคมวง
กว้างว่าสามารถเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรและผู้คนท่ัวไปได้ ถือเป็นการถอดองค์ความรู้จากแบบจ าลองที่ดี ซึ่ง
ผลการวิจัยหรือสิ่งที่ค้นพบในการวิจัยนั้น เป็นการอนุมานผลด้วยวิธอีุปนัย (Method of Inductive Inference) 
โดยอ้างประสบการณเ์ฉพาะของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉยีงเหนือมาสนับสนุน
หลักการทั่วไปหรือทฤษฎี เป็นการอธิบายที่หลักใหญ่ครอบคลมุไม่ถึงเรื่องเฉพาะ กล่าวคือ เป็นการอธิบายจาก
เล็กไปหาใหญ่ โดยมีจดุมุ่งเน้นของการวิจัย (Focus of Research) ในครั้งนี้ไว้ว่า ตัวช้ีวัดการสร้างความ
หลากหลายทางชีวภาพเชิงนิเวศเกษตรและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามแนวคดิการท าเกษตรประณีตของ
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ จะน าไปสู่การประยุกต์ใช้หรือจุดประกาย
ความคิดหรือเป็นแนวทางในการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในสังคมวง
กว้าง ซึ่งนอกจากจะมุ่งเน้นการพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองได้แล้ว ยังสามารถพัฒนาสู่การสรา้งความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ควรน าตัวช้ีวัดที่ไดไ้ปปรับใช้เพื่อ

การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ รวมถึงปรับใช้ส าหรับการตดิตามประเมินผลผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสตูรต่าง ๆ ของแต่
ละศูนยเ์รียนรู้ เพื่อให้หลักสูตรเรยีนรู้ของเครือข่าย ฯ มีความเหมาะสมกับบริบท (Context) ของแต่ละพื้นท่ี ท้ัง
ในด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะท าให้การน าไปปฏิบัตเิกิด
ผลสัมฤทธ์ิมากที่สดุ รวมถึง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรกรหรือพัฒนาภาคเกษตรกรรมไทย ควรน า
ตัวช้ีวัดไปปรับใช้เพื่อวางแผนพัฒนาเกษตรกรในระดบัพ้ืนท่ีและ/หรือน าเกษตรกรเข้าร่วมเรียนรู้ในหลักสูตรของ
เครือข่าย ฯ ซึ่งจะท าใหเ้กษตรกรสามารถน าแนวคิดที่ได้ไปสรา้งความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกนันี้ ควรมีการส่งเสริมให้ทุกครัวเรอืน ทุก
หมู่บ้าน และทุกชุมชน “ปลูกพืชหวั-ผักสวนครัว-ไม้เลื้อย-ไม้ผล-ไม้ยนืต้น” เพื่อสร้างความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพราะผลวิจัยช้ีชัดว่า แนวทางดังกล่าวน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนได ้
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