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Abstract 

 The development of participation of ethnic farmers becomes policy of many 

highland developmental organizations in Thailand. However, the translation such 

policy into practice still needs more knowledge on how to create concrete practices. 

This research identified the situation of farmers’ perception on participation in 

sustainable agricultural development (SAD) in the highland area in northern Thailand, 

the problems related to their participation, and the factors contributed to farmers’ 

participation. Additionally, the participation process of farmers in SAD projects was 

also identified. Mixed research methodology of quantitative and qualitative research 

was applied. 

 

              It was found that farmers’ problems related to their participation were their 

time limitation due to work load, lack of information about the usefulness and benefit 

of participation in SAD project, and lack of genuine participation in designing SAD 

projects at the beginning. Furthermore, factors contributed to farmers’ participation in 

SAD projects can be categorized into two folds. Firstly, on the farmer side, crucial 

factors were an education level; land ownership; opportunity to participate in SAD; 

and benefit from farming activities. Secondly, for the Royal Project Development 
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Center side, the crucial factors found to be the “participation policy” of the Royal 

Project, and the “participation process” between the farmers and the Center’s staff 

facilitated by the facilitator to create participatory designing of action plan, 

implementation and evaluation.  

 

Additionally, “participation process” as drawn from lessons learnt from seven 

Centers found to be seven steps as follow: 1) site selection based on voluntary farmers 

and potential of their crops, 2) developing of mutual understanding of voluntary 

farmers and Center’s staff towards the objectives and action plans of SAD project, 3) 

developing the understanding voluntary farmers’ group regarding their production and 

marketing, 4) developing the action plan of their farming, 5) facilitating the trainings 

and study tours of best practices to increase good crops, 6) participatory monitoring 

during the implementation of action plan, and 7) participatory evaluation. 
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บทคัดยอ 
 

              การพัฒนาการมีสวนรวมของเกษตรกรท่ีเปนกลุมชาติพันธุ กลายเปนนโยบายขององคกร
พัฒนาบนพ้ืนท่ีสูงหลายองคกรในประเทศไทย อยางไรก็ตาม การแปลงนโยบายดังกลาวเปนการ
ปฏิบัตินั้น ยังตองการองคความรูวาดวยวิธีการสรางรูปธรรมของการปฏิบัติอีกมาก งานวิจัยนี้ ได
ช้ีใหเห็นถึง ทัศนะของเกษตรกรตอ “การมีสวนรวม” ในการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนบนพ้ืนท่ีสูงใน
โครงการหลวง รวมท้ัง ปญหาในการเขาไปมีสวนรวม ตลอดจนปจจัยท่ีเอ้ือใหเกิดการมีสวนรวม 
นอกจากนี้ ยังไดสังเคราะหกระบวนการมีสวนรวมดวย งานวิจัยนี้ประยุกต วิธีวิทยาวิจัยแบบผสม
ระหวางงานวิจัยเชิงปริมาณและงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
              ผลการวิจัยพบวา ปญหาของเกษตรกรเกี่ยวกับการมีสวนรวมกับโครงการไดแก เวลา
จํากัดเนื่องจากตองทํางานในฟารมของตนเอง ขาดขอมูลเกี่ยวกับประโยชนและผลดีท่ีจะไดจากการ
มีสวนรวมในโครงการ และ ขาดการมีสวนรวมในการออกแบบโครงการต้ังแตตน ท้ังนี้ ปจจัย
สําคัญท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของเกษตรกรแบงได 2 สวน กลาวคือ ปจจัยของเกษตรกร ซ่ึงไดแก 
ระดับการศึกษา สิทธ์ิในการถือครองท่ีดิน โอกาสท่ีจะไดมีสวนรวมในโครงการ และการไดรับ
ประโยชนจากการทําฟารม สวนปจจัยสําคัญในสวนของศูนยพัฒนาโครงการหลวง ไดแก นโยบาย
ของโครงการหลวงวาดวยการมีสวนรวมของเกษตรกร และ “กระบวนการมีสวนรวม” ระหวาง
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เกษตรกรและเจาหนาท่ีของศูนยฯ ภายใตการเอ้ืออํานวยใหเกิดการ “มีสวนรวมในการวางแผน”  
แผนปฏิบัติการ การดําเนินงานและการประเมินผล 
 
 นอกจากนี้ “กระบวนการมีสวนรวม” ท่ีไดสังเคราะหจากบทเรียนการสรางการมีสวนรวม
ของ 7 ศูนยฯ พบวา มี 7 ข้ันตอน ไดแก 1) การเลือกชุมชนวิจัย ตามความสมัครใจของเกษตรกรและ
ศักยภาพของพืชท่ีปลูก 2) การพัฒนาความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับวัตถุประสงคและแผนปฏิบัติการ
ของโครงการ ระหวางเกษตรกรท่ีสมัครใจกับเจาหนาท่ีของศูนยฯ 3) การพัฒนาความเขาใจของ
เกษตรกรที่รวมตัวกันเปนกลุม เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด 4) การพัฒนาแผนปฏิบัติการในการ
จัดการฟารมของเกษตรกร 5) การเอ้ืออํานวยใหเกิดการฝกอบรมและการดูงานฟารมตัวอยางเพื่อ
นํามาปรับใชในฟารม 6) การติดตามการดําเนินงานอยางมีสวนรวม และ 7) การประเมินผลอยางมี
สวนรวม 
 

 

 


