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สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการท าการเกษตร: 
พื้นที่อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30-13.30 น. 
ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านแม่ข้ีมูก หมู่ 1 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

ภายใต้โครงการการพัฒนากลยุทธ์ในการลดก๊าซเรือนกระจกและมาตรการสนับสนุนการผลิตและการบริโภคท่ี
ยั่งยืนในภาคเกษตร 

(Development of Mitigation Strategies and Measures for Sustainable Consumption and 
Production (SCP) in Agricultural Sector) 

  
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ทาง WWF Thailand ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองเกี่ยวกับสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับการท าการเกษตร รวมถึงร่วมกันวิเคราะห์แนวทางในการจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกษตรกรเผชิญใน พ้ืนที่ โดยมี
เกษตรกรจากหมู่บ้านแม่ขี้มูก ต าบลบ้านทับ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน  
20 คน (เอกสารแนบ 1) โดยมีเนื้อหาสาระสรุปได้ดังนี้ 
 

กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
 กิจกรรมก าหนดให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการท าการเกษตรในพ้ืนที่อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยใช้เครื่องมือ 
“ต้นไม้ปัญหา (Problem tree)” โดยเครื่องมือนี้จะช่วยให้เกษตรกรเข้าใจสาเหตุและผลกระทบของปัญหา  
ซึ่งกระบวนการนี้ ทางคณะผู้วิจัยได้จัดเตรียมแผนภาพต้นไม้และกระดาษ Post-it ส าหรับเขียนปัญหาลงบน
กระดาษ Post-it จ านวน 1 ปัญหา/แผ่น พร้อมทั้งอธิบายเพ่ิมเติมถึงสาเหตุและผลกระทบที่ได้รับจากปัญหานั้น
แล้วติดลงในแผนภาพต้นไม้ รูปที่ 1 แสดงปัญหาในอดีตและปัญหาในปัจจุบัน และรูปที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์
ต้นไม้ปัญหา 
 

 
รูปที่ 1 ปัญหาในอดีตและปัญหาในปัจจุบันด้านการท าการเกษตรในพื้นที่อ าเภอแม่แจ่ม 
ที่มา : การประชุมเชิงปฏิบัติการที่อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
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รูปที่ 2 วิเคราะห์ต้นไม้ปัญหา 
ที่มา : การประชุมเชิงปฏิบัติการที่อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 จากการวิเคราะห์ต้นไม้ปัญหาโดยคณะผู้วิจัยโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากรูปที่ 1 และ 2 สามารถสรุป
ประเด็นปัญหาที่ส าคัญไดดั้งนี้ 
1. ปัญหาในอดีต 

1.1 ปัญหาเรื่องน้ าและแหล่งน้ า 
 เนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่อ าเภอแม่แจ่มเป็นภูเขาสูงชัน จึงท าให้ประสบปัญหาขาด

แคลนสถานที่กักเก็บน้ า ส่งผลให้มีน้ าไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร โดยเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่
ปลายน้ าและน้ าไม่เพียงพอส าหรับการอุปโภคบริโภค  

 เกษตรกรในพ้ืนที่ใช้น้ าอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีน้ าไม่เพียงพอส าหรับการบริโภค 
1.2 ปัญหาเรื่องดิน 

 เกษตรกรในพ้ืนที่ประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของหน้าดิน ส่งผลให้มีธาตุอาหารในดินน้อย ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร 

 ปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน โดยตะกอนที่ถูกชะล้างท าให้ร่องน้ าธรรมชาติ/แหล่งน้ ามี
ความตื้นเขิน  

1.3 ปัญหามลพิษ 
 พบว่ามีการปนเปื้อนของสารเคมีเกษตรในแหล่งน้ าและในดิน 
 ปัญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการเตรียมหน้าดิน เนื่องจาก

เกษตรกรไม่สามารถน าเครื่องจักรกลมาใช้ในการเตรียมหน้าดินได้ เพราะเป็นพ้ืนที่ลาดชัน 
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1.4 ปัญหาด้านการตลาด 
 ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร  
 ต้นทุนการขนส่งสูง เนื่องจากการคมนาคมขนส่งจากหมู่บ้านไปยังตลาดสินค้าเกษตรซึ่งตั้งอยู่ที่

บริเวณอ าเภอแม่แจ่มไม่สะดวก เช่น ในกรณีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต้นทุนการขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จากหมู่บ้านไปยังตลาดซึ่งตั้งอยู่ในอ าเภออยู่ที่ประมาณ 30 สตางค์/กิโลกรัม 

1.5 ปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินของเกษตรกร  
 เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิในพ้ืนที่ท าการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่ท าการเกษตรของเกษตรกรตั้งอยู่

ในพ้ืนทีลุ่่มน้ าชั้น 1a และ 1b ซึ่งไมอ่นุญาตให้น าไปใช้ประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น  
1.6 การขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชทางเลือก 

 เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชทางเลือกที่จะน ามาปลูกทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ดังนั้น เกษตรกรในพ้ืนที่จึงเลือกปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากปลูกง่าย ไม่ต้องดูแลเอาใจใส่
มาก อีกท้ังมีแหล่งรับซื้อท่ีแน่นอน  

1.7 ปัญหาสุขภาพ 
 เกษตรกรในพ้ืนที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ สืบเนื่องจากการเผาเศษวัสดุเหลือ

ใช้ทางการเกษตร และการสูดดมสารเคมีทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังตรวจพบสารเคมีปนเปื้อน
ในเลือด  

1.8 ปัญหาแรงงาน 
 เกษตรกรในพ้ืนที่อยู่ในวัยสูงอายุมากขึ้น แรงงานวัยหนุ่มสาวอพยพไปท างานนอกภาคการเกษตร

ในต่างพ้ืนที่ เนื่องจากคาดหวังว่าจะมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้พ้ืนที่ขาดแคลน
แรงงานเกษตร 

 ค่าแรงสูงขึ้นทุกปี มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาท าการเกษตรแทน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต
สูงขึ้น 

1.9 ปัญหาหนี้สิน 
 เกษตรกรกู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้านและกู้ยืมเงินเพ่ือส่งลูกหลานเรียนหนังสือในระดับที่สูงขึ้น 
 เงินที่เกษตรกรกู้ยืมจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ มีเพียงส่วนน้อยที่เกษตรกรน าไป

ลงทุนในการท าการเกษตร เงินที่เหลือส่วนใหญ่เกษตรกรน าไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ใน
ชีวิตประจ าวันหรือซื้อสินทรัพย์ 

  



4 

2 ปัญหาในปัจจุบัน 
2.1 สิทธิในที่ดินท ากินของเกษตรกร  

 เนื่องจากเกษตรกรยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใช้ท าการเกษตร มีผู้ประกอบการบางรายประกาศ
ไม่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทีป่ลูกในพื้นที่ดังกล่าว  

2.2 ไม่มีการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการท าการเกษตรแบบยั่งยืนให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ รวมถึงเกษตรกรขาด
ความรู้เกี่ยวกับพืชที่จะปลูกทดแทนข้าวโพด 

2.3 ปัญหาด้านสุขภาพของเกษตรกร เกษตรกรมีสุขภาพแย่ลง และมีการตรวจพบสารพิษในเลือด ซึ่งเกิดจากการ
ใช้สารเคมีส าหรับการท าการเกษตรอย่างเข้มข้น  

2.4 ปัญหาหมอกควัน /ไฟป่า 
2.5 เกษตรกรยังไม่ได้รับประโยชน์จากนโยบายพักช าระหนี้ 5 ปีของ ธกส. เนื่องจากทาง ธกส. พักช าระหนี้ให้

เฉพาะผู้มีรายได้น้อย  
2.6 ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานและด้านคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเส้นทางไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ และตลาดยังไม่

สะดวก ต้นทุนในการขนส่งค่อนข้างสูง 
2.7 ปัญหาเสื่อมสภาพของดิน โดยธาตุอาหารในดินมีน้อย ผลผลิตลดลง ซึ่งสามารถรับรู้ได้จากประสบการณ์ตรง

ของเกษตรกรเอง เนื่องจากสังเกตเห็นว่าผลผลิตลดลงเรื่อยๆ  
2.8 ปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร 

 แรงงานในภาคการเกษตรสูงอายุมากขึ้น  
 ลูกหลานของคนในพ้ืนที่อพยพไปท างานต่างถิ่น และมีแนวโน้มที่จะชักชวนให้พ่อแม่ย้ายไปอยู่

ด้วยเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างไรก็ดี หากต้องการให้เด็กรุ่นใหม่ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเกิด  
ต้องมีสิ่งรับประกันว่าอยู่ในพ้ืนที่แล้วคุณภาพชีวิตจะดีข้ึน 

2.9 ความไม่แน่นอนของนโยบายการรับซื้อสินค้าเกษตรของรัฐบาล ที่ผ่านมา นโยบายการรับซื้อสินค้าเกษตรมี
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับซื้อบ่อยครั้ง เช่น เคยมีการออกประกาศว่าจะไม่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่
ปลูกในพื้นที่ท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ เป็นต้น 

2.10 หน่วยงานที่ท าการช่วยเหลือขาดความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด 
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รูปที ่3 ผลการวิเคราะห์ต้นไม้ปัญหาการท าการเกษตรในพื้นที่อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
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กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์แนวทางในการจัดการปัญหาในพื้นที่ 

 กิจกรรมนี้ให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันวิเคราะห์แนวทางในการจัดการปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการท า
การเกษตรที่เกษตรกรในพ้ืนที่ต้องเผชิญ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเขียนแนวทางในการจัดการปัญหาลงในกระดาษ 
Post-it 1 แนวทาง/แผ่น รูปที่ 4 แสดงแนวทางในการจัดการปัญหาที่รวบรวมได้จากผู้เข้าร่วมประชุม 

 

รูปที่ 4 แนวทางในการจัดการปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ 
ที่มา : จากการประชุมเชิงปฏิบัติการที่อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
แนวทางการจัดการปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

ปัญหาที่ 1 “แหล่งน้ า” 
 สร้างคลองไส้ไก่หรือบ่อปวงเข้าถึงพ้ืนที่ท าการเกษตร 
 สร้างฝายในร่องห้วย เพ่ือกักเก็บและชะลอน้ าจากแหล่งต้นน้ าและเพ่ือดักตะกอนไม่ให้ไปสะสมในพ้ืนที่อ่ืน 
 วางระบบท่อส าหรับผันน้ าจากแหล่งน้ าเข้าสู่พื้นที่เกษตร 
 ดึงน้ าจากแหล่งอื่นๆ เช่น หมู่บ้านกองกายซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ต้นน้ า  
 สร้างบ่อกักเก็บน้ า เพ่ือกักเก็บน้ าที่ผันมาจากแหล่งอื่นส าหรับใช้ท าการเกษตร โดยเฉพาะในฤดูแล้ง 

 

ปัญหาที่ 2 “หนี้สิน” 
 โครงการ “ป่าแลกหนี้” โดยภาครัฐช่วยจัดการเรื่องปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรแลกกับการที่ให้

เกษตรกรดูแลรักษาป่า และมีเงื่อนไขว่าภาครัฐต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสภาพป่า 
 มาตรการพักช าระหนี้ของ ธกส. ควรมีการพักช าระหนี้  5-7 ปี ขึ้นไป เพ่ือให้สอดคล้องกับรายได้ที่

เกษตรกรจะได้รับหลังจากปรับเปลี่ยนมาท าเกษตรแบบยั่งยืน/เกษตรอินทรีย์ เนื่องจากในช่วง 5 ปีแรก
หลังเข้าร่วมโครงการผลผลิตยังได้น้อยหรือไม่ได้ผลผลิตเลย (กรณีไม้ยืนต้นบางชนิด) 
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ปัญหาที่ 3 “ดิน” 
 ใช้วัสดุทางการเกษตรมาคลุมดิน/ห่มดิน เพ่ือป้องกันวัชพืชแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร  เพ่ิมธาตุ

อาหารในดิน อีกท้ังยังเป็นการลดปัญหาหมอกควันไฟ 
 ใช้ปุ๋ยหมักแทนการใช้ปุ๋ยเคมี 

 

ปัญหาที่ 4 “ขาดแคลนแรงงาน” 
 ส่งเสริมให้ลูกหลานของเกษตรกรกลับมาท าการเกษตรในพ้ืนที่ โดยให้แรงจูงใจว่าคุณภาพชีวิตหลังจาก

ปรับเปลี่ยนมาท าเกษตรยั่งยืนต้องดีข้ึนกว่าการที่ท างานในพ้ืนที่อ่ืน  
 

ปัญหาที่ 5 “นโยบายของภาครัฐ” 
 จดัการเพาะปลูกพืชตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ (Zoning)  
 มีนโยบายส่งเสริมแบบครบวงจร ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ 
 มีการบูรณาการของภาครัฐ ท างานร่วมมือกับทุกภาคส่วน  
 มีการจัดตั้งองค์กรวิสาหกิจชุมชน  

 

กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนวิธีท าการเกษตร 
 กิจกรรมที่ 3 เป็นการท าความเข้าใจแรงจูงใจที่สนับสนุนให้เกษตรกรบางส่วนในพ้ืนที่ตัดสินใจปรับเปลี่ยน
วิธีการท าการเกษตรจากปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การท าเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผสมผสาน ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 
อย่าง ส าหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูก กิจกรรมที่ 3 ต้องการทราบข้อกังวลหรือ
อุปสรรคที่เกษตรกรเผชิญซึ่งส่งผลให้ไม่ปรับเปลี่ยน ทางคณะผู้วิจัยได้จัดเตรียมกระดาษ Post-it ไว้โดยให้
เกษตรกรร่วมกันวิเคราะห์ถึงแรงจูงใจที่ท าให้ตัดสินใจปรับเปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์ และข้อกังวลหรืออุปสรรค
ส าหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนแล้วเขียนลงในกระดาษ post-it 1 ประเด็น/แผ่น รูปที่ 5 แสดงแรงจูงใจที่ท า
ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการท าการเกษตร และรูปที่ 6 ข้อกังวลหรืออุปสรรคที่เกษตรกรไม่ได้ปรับเปลี่ยน 

 
รูปที่ 5 แรงจูงใจที่ท าให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการท าการเกษตร 
ที่มา : การประชุมเชิงปฏิบัติการที่อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
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แรงจูงใจที่ท าให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการท าการเกษตร 
 เกษตรกรมีความคาดหวังว่ารายได้จากการท าการเกษตรจะเพิ่มขึ้น หลังจากปรับเปลี่ยนมาท า

การเกษตรแบบยั่งยืน 
 การพักช าระหนี้  เจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้ามาให้ข้อมูลและเชิญชวนให้เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนจากการท า

เกษตรเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาท าการเกษตรผสมผสาน เพ่ือแลกกับการได้รับพัก
ช าระหนี้โดย ธกส. 

 การมีสุขภาพที่ดี ไม่เจ็บป่วยจากการสัมผัสหรือสูดดมสารเคมีทางการเกษตรในกิจกรรมทางการเกษตร 
เช่น การพ่นยาฆ่าแมลง การใช้ยาฆ่าหญ้า ฯลฯ  

 ความต้องการที่จะได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี เช่น  มีแหล่งน้ าที่สะอาดส าหรับใช้เพ่ือการอุปโภค
บริโภค 

 ความต้องการที่จะมีสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์ส าหรับใช้ท าการเกษตร  
 การที่เกษตรกรในชุมชนมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกษตรกรที่เป็นแรงงานใน

ครัวเรือนไม่สามารถปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ต้องใช้พลก าลังสูงได้ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนมาท าเกษตร
ผสมผสานที่ไม่ต้องท างานหนักมาก 

 การระเบิดจากภายใน กล่าวคือเป็นความต้องการที่แท้จริงของตัวเกษตรกรเองที่ต้องการปรับเปลี่ยนมา
ท าเกษตรแบบยั่งยืน 

 การได้รับข้อมูลและความรู้จากหน่วยงานต่างๆ เช่น เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นต้น ซึ่งเป็น
แรงจูงใจทีท่ าให้เกษตรกรมปีรับเปลี่ยนมาท าเกษตรยั่งยืน 

 

รูปที่ 6 ข้อกังวลหรืออุปสรรคที่ท าให้เกษตรกรไม่ปรับเปลี่ยนมาท าเกษตรแบบย่ังยืน 
ที่มา : การประชุมเชิงปฏิบัติการที่อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
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ข้อกังวลหรืออุปสรรคที่เกษตรกรทีไ่ม่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีท าการเกษตรเผชิญ 

 ความกังวล เกษตรกรมีความกังวัลว่าถ้าเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดี่ยวมาสู่การท า
เกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มที่ จะมีผลท าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง 

 ความไม่ม่ันคงทางด้านรายได้จากการท าการเกษตร เนื่องจากการปรับเปลี่ยนมาท าเกษตรยั่งยืนไม่
สามารถรับประกันได้ว่าจะได้รับเงินรายได้เท่ากับรายได้จากการท าการเกษตรแบบเดิมหรือมากกว่า 

 ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในวัยหนุ่มสาวในการท าการเกษตรในพ้ืนที่ ท าให้เกษตรกรกังวลว่าจะไม่มี
แรงงานครัวเรือนเพียงพอในการท าการเกษตรในพ้ืนที่ของตนเอง ประกอบกับการที่แรงงานครัวเรือนส่วน
ใหญ่มีอายุค่อนข้างมาก เกรงว่าจะท าการเกษตรไม่ไหว เพราะการท าเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์
ต้องดูแลเอาใจใส่และใช้เวลาในการท าค่อนข้างมาก รวมถึงใช้เวลาในการได้รับผลตอบแทน 

 เกษตรกรกังวลในเรื่องการขาดความรู้และข้อมูลด้านการปลูกพืชทางเลือกอ่ืนๆ มีข้อมูลเพียงการปลูก
ข้าวโพด ท าให้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนมาท าเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ได ้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ทางคณะผู้วิจัยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนมาท าเกษตรแบบยั่งยืน โดยเกษตรกรมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 

 ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม การแปรรูปสินค้าเกษตร รวมถึงจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างรายได้
ตลอดทั้งปี 

 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือรวบรวมผลผลิต และเพ่ิมอ านาจในการต่อรอง 
 นโยบายพักช าระหนี้เกษตรกร ต้องการให้พักช าระหนี้อย่างน้อย 5-7 ปี  
 ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน CSE เข้ามาสนับสนุนเรื่องการปรับเปลี่ยนการท าการเกษตรเป็นเกษตรแบบยั่งยืน 
 สร้างอ่างเก็บน้ า/บ่อเก็บน้ าในไร่นาเพื่อกักเก็บน้ าในฤดูฝน เพ่ือไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
 ปลูกฝังและสร้างความเข้าใจในการท าการเกษตรตามศาสตร์พระราชาโดยบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษา

ภาคบังคับ 
 ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ า การวางระบบท่อ วิธีการกักเก็บน้ าในดิน 
 ให้ความรู้เรื่องการค านวณต้นทุน ผลประโยชน์การท าการเกษตรในแต่ละฤดู 


