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วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษากระบวนการปรับเปลี่ยนการทาการเกษตรเป็ นระบบเกษตรอินทรีย์ ของชุมชนบ้านเขาดิน
อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ตลอดจนปจั จัยแห่งความสาเร็จในการปรับเปลีย่ นดังกล่าว วิ ธีการ: การศึกษานี้เป็ นการวิจยั
เชิงคุณภาพโดยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดการสนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ แกนนากลุ่ม
เกษตรอินทรียช์ ุมชนบ้านเขาดิน อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ตลอดจนสมาชิกกลุ่มฯ และผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มฯ การ
ถอดบทเรียนทาโดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อมูลทีร่ วบรวมได้ ผลการวิ จยั : กลุ่มเกษตรกรอินทรียช์ ุมชนบ้านเขาดินก่อตัง้ เมื่อปี
2554 เริม่ ต้นมีสมาชิก 30 ครัวเรือน ซึง่ เป็ นกลุ่มครอบครัวเกษตรกรทีป่ ลูกผักปลอดสารพิษมาก่อน ในการก่อตัง้ กลุ่มเกษตรกร
อินทรีย์ ชุมชนได้ร่วมกันทาประชาคมเพื่อหาทางออกในการจัดการปญั หาเรื่องสุขภาพของเกษตรกรและสภาพแวดล้อมที่เสื่อม
โทรม ชุมชนได้เลือกทาเกษตรอินทรียเ์ พือ่ ส่งเสริมและสร้างความยังยื
่ นให้กบั สุขภาพ ประกอบกับในช่วงนัน้ ภาครัฐมีนโยบายใน
การส่งเสริมและสนับสนุ นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ซึ่งมีหน่ วยงานต่าง ๆ เข้ามาให้การสนับสนุ นทัง้ ด้านงบประมาณและ
ด้านความรู้ ผลจากการปรับเปลี่ยนมาทาเกษตรอินทรียข์ องกลุ่มเกษตรกรฯ ส่งผลทาให้ชุมชนเกิดการจัดระบบในการเฝ้าระวัง
สารปนเปื้ อนที่อาจปนเปื้ อนไปกับพืชที่ทางกลุ่มปลูก นอกจากนี้ยงั สามารถพัฒนากลุ่มให้เป็ นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ปจั จัยแห่งความสาเร็จของการปรับเปลี่ยน คือ ผู้นากลุ่มเกษตรกรมีทกั ษะในการทางานชุมชน การมีส่วนร่วมในการ
ค้นหาปญั หาทีเ่ กิดกับชุมชนและหาทางแก้รว่ มกันโดยการจัดทาประชาคมหมูบ่ า้ น การได้รบั งบประมาณและความรูจ้ ากหน่วยงาน
ราชการ และการมีตลาดรองรับผลผลิตทีเ่ กิดขึน้ สรุป: กลุ่มเกษตรอินทรียท์ ศ่ี กึ ษากาเนิดจากการจัดทาประชาคมเพื่อแก้ปญั หาที่
เกิดในพืน้ ที่และการสนับสนุ นจากนโยบายภาครัฐ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาของกลุ่มที่นาไปสู่การแก้ไขปญั หาที่เกิดขึน้ ในชุมชน
แต่พบว่าการพัฒนาของกลุ่มฯ ยังมีขอ้ จากัดได้แก่ การขยายกลุ่มซึง่ อาจเกิดจาก เกษตรอินทรียข์ องกลุ่มไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน
ทีก่ รมวิชาการเกษตรกาหนด จึงส่งผลให้เกิดการผูกขาดด้านการตลาด นอกจากนี้การทาเกษตรอินทรียข์ องชุมชนเป็ นการปลูกใน
กระถางทีต่ อ้ งปลูกในโรงเรือน ซึง่ ใช้งบประมาณมาก ทาให้การขยายกลุม่ เป็ นไปได้ยาก ซึง่ ขัดกับแนวคิดการพัฒนากลุ่มทีป่ ระสบ
ความสาเร็จ ดังนัน้ จึงควรศึกษาต่อไปว่า เหตุใดกลุม่ จึงไม่มกี ารเติบโตเท่าทีค่ วร
คาสาคัญ: เกษตรอินทรีย์ ชุมชนเข้มแข็ง อาหารปลอดภัย สารเคมีปนเปื้อน
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Abstract
Objective: To study the process of agricultural change to organic farming system of Ban Khao Din, Khlong
Hat District, Sa Kaeo Province and key success factors in this change. Method: This study was qualitative research
collecting the data by reviewing related documents, focus group discussion and in-depth interviews with informants.
The informants were key leaders of the organic agricultural group at Khao Din, Khlong Hat District, Sa Kaeo Province,
its members and those involved with the group. Lessons learned were derived using content analysis of data
collected. Results: The organic farmers group at Ban Khao Din, established in 2011, started with 30 members of
farmer families who had grown organic vegetables. To establish the group of organic farmers, the community has
worked together to find solutions to the problems of farmers' health and the deteriorating environment. The community
had chosen organic farming to promote and sustain health. At the same time, the government had a policy of
promoting and supporting the community with various agencies coming to support both the budget and the knowledge.
The result of the change to organic farming of the group led to the setting up of a system by the community to monitor
contaminants that may be contaminated with plant grew by the group. Moreover, it also led the group to become
model for learning center of sufficiency economy. Key success factors of the change were leaders of the farmer group
having the skill in working with the community, participation in the search for problems within the community and
finding solutions to the problem by the village community, support for budget and knowledge from government
agencies, and the availability of market for the produces. Conclusion: The organic farming group in the study was
originated from community-based initiatives to solve problems within the area and support from government policies,
resulting in the development of the group for solving the problems in the community. However, development of the
group had some restrictions including difficulty of group expansion. The difficulty was caused by the produce of the
group not meeting the standards set by the Department of Agriculture leading to monopoly marketing. In addition, the
organic farming of the community was planted in pots that needed to be kept in a building which increased the cost of
farming, making group expansion difficult. This was contrary to the concept of successful group development.
Therefore, more studies are needed on why the group has not grown as it should.
Keywords: organic agriculture, empowered, food safety, contaminants.
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บทนา
จากข้อมูลของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรม
วิชาการเกษตร ปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีป ริม าณการ
นาเข้าสารกาจัดแมลงเท่ากับ 34,672,000 กิโลกรัม ปริมาณ
น าเข้ า สารก าจัด วัช พื ช เท่ า กั บ 112,176,000 กิ โ ลกรัม
ปริ ม าณน าเข้ า สารเคมี ก าจั ด ศั ต รู พื ช ทุ ก ชนิ ด เท่ า กั บ
164,383,000 กิโลกรัม (1) คนไทย 64.1 ล้านคน มีความ
เสี่ย งต่ อ การได้ ร ับ สารเคมีก าจัด ศัต รู พื ช มากกว่ า 2.6
กิโลกรัมต่อคนต่อปี (1) ผลทดสอบการปนเปื้ อนของอาหาร
ในตลาดของเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกาจัดศัตรูพชื (ThaiPAN) ทีไ่ ด้เก็บตัวอย่างผักผลไม้ทค่ี นไทยนิยมบริโภคมาก
ทีส่ ดุ 10 ชนิดประกอบไปด้วยคะน้า ผักกาดขาว กะหล่าปลี
แตงกวา ถัว่ ฝ กั ยาว มะเขื อ เปราะ พริก แดง กะเพรา
กวางตุ้ง และผัก บุ้ง จีน ปรากฏว่า โดยภาพรวมมีผ ัก ที่ม ี
สารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขสูงถึง
ร้อยละ 25 (2) การบริโภคสินค้าเกษตรทีม่ สี ารเคมีสร้าง
ปญั หาสุขภาพทัง้ โรคเฉียบพลันและโรคเรือ้ รัง เมื่อปี 2541
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจเลือดเกษตรกร
พบว่ามีสารตกค้างอยูใ่ นเกณฑ์ไม่ปลอดภัยและเสีย่ งต่อการ
เกิด พิษ อัน เนื่ อ งมาจาการใช้ส ารเคมีก าจัด ศัต รู พืช เป็ น
จานวนถึง 77,789 คน คิดเป็ นร้อยละ 21 ของเกษตรกร
ทัง้ หมด (3)
จัง หวัด สระแก้ ว เป็ น จัง หวัด หนึ่ ง ที่ ม ี พ้ืน ที่ ท าง
การเกษตรมากกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ ทีท่ งั ้ จังหวัดและพบ
ปญั หาสุขภาพทีเ่ กิดขึน้ จากสารกาจัดศัตรูพชื เช่นกัน แต่
พบว่ามีชุมชนหนึ่งในจังหวัดสระแก้ว คือ ชุมชนบ้านเขาดิน
อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เป็ นชุม ชนที่ป ระกอบ
อาชีพเกษตรกรรมโดยไม่ใช้ป๋ ุยเคมีและสารเคมี โดยนา
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตั จิ ริงในพืน้ ที่ จนเกิดเป็ น
ชุมชนที่มคี วามเข้มแข็ง เพื่อแก้ปญั หาที่เกิดขึน้ จากการบุก
รุกป่าที่ทาให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม รวมทัง้ ปญั หาการ
ใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีทท่ี าให้สารพิษปนเปื้ อนสูส่ งิ่ แวดล้อม
และท าให้เ กษตรกรได้ร ับ สารพิษ โดยตรง ประชาชนใน
ชุมชนจึงได้รวมตัวกันเมื่อ พ.ศ. 2554 และเริม่ ต้นกิจกรรม
กลุ่มด้วยการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี เลิกใช้ป๋ ุยเคมีและ
สารเคมีก าจัด ศัต รู พืช และเปลี่ย นมาใช้ ป๋ ุ ยหมัก ชีว ภาพ
สมุ น ไพรไล่ แ มลง การด าเนิ น กิจ กรรมของกลุ่ ม มีอ ย่ า ง
ต่อเนื่องบนพื้นฐานการทางานแบบมีส่วนร่วม และพึ่งพา
ตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถพัฒนา
เป็ นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั ใน
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ฐานะที่ เ ป็ น ผู้ ร ับ ผิ ด ชอบงานคุ้ ม ครองผู้ บ ริโ ภคจัง หวัด
สระแก้ว จึงสนใจศึกษากระบวนการพัฒนาชุมชนและปจั จัย
แห่งความสาเร็จและสรุปบทเรียนการดาเนินการของชุมชน
ดัง กล่ า ว เพื่อ ใช้เ ป็ น แนวทางในการพัฒ นาชุ ม ชนเกษตร
อื่นๆ ของจังหวัดสระแก้ว ให้มคี วามยังยื
่ นตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ผู้วิจยั ศึกษา
กระบวนการพัฒ นากลุ่ม เกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านเขาดิน
อาเภอคลองหาด จัง หวัด สระแก้ว โดยทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้อง การสนทนากลุ่ม
และการสัมภาษณ์ เชิงลึก
เอกสารทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับข้อมูลพัฒนาการและการดาเนินงาน
ของกลุ่ ม ฯ ได้ แ ก่ เอกสารก่ อ ตั ง้ กลุ่ ม รายชื่ อ สมาชิ ก
โครงการต่าง ๆ ทีท่ างกลุ่มฯ จัดทาเพื่อขอสนับสนุ นงบประมาณจากภาครัฐ บัน ทึก การประชุ ม กลุ่ ม ฯ เอกสารการ
สนับสนุ นงบประมาณจากภาครัฐ เอกสารบันทึกการปลูก/
การส่งผักขายและเอกสารอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของกลุม่ ฯ
ในการสนทนากลุ่ม ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ที่คดั เลือก
มาแบบเจาะจง ประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์
6 คน ได้แ ก่ สมาชิก ที่เ ป็ น แกนน า/กรรมการกลุ่ ม 2 คน
สมาชิกทีไ่ ม่ใช่แกนนา/กรรมการ 2 คน สมาชิกทีม่ กี าลังการ
ผลิตมากที่สุด 1 คนและสมาชิกที่มกี าลังการผลิตน้อยที่สุด
1 คน ผูว้ จิ ยั กาหนดประเด็นในการสนทนากลุ่มเพื่อให้ทราบ
ถึงเงื่อนไขที่ทาให้กลุ่มประสบความสาเร็จและคงอยู่ ผูว้ จิ ยั
จัด ค าถามให้ ม ีค วามยืด หยุ่ น และสามารถเพิ่ม หรือ ลด
ประเด็นในการสนทนากลุ่มได้ตามสถานการณ์ ผู้วจิ ยั เป็ น
ผูด้ าเนินการสนทนากลุ่ม และมีการบันทึก ประเด็นระหว่าง
การสนทนา
ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้ จิ ยั เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูล 15
คน มาแบบเจาะจง โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในการ
ก่อตัง้ และพัฒนากลุ่มเกษตรฯ แกนนากลุ่ม หน่ วยงานที่ม ี
บ ท บ า ท ส า คั ญ ใ น ก า ร ส นั บ ส นุ น ก ลุ่ ม ฯ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล
ประกอบด้ว ย ประธานกลุ่ ม เกษตรอิน ทรีย์ สมาชิก กลุ่ ม
เกษตรกรอิน ทรีย์ 6 คน เจ้า หน้ า ที่จ ากสานัก งานเกษตร
อ าเภอคลองหาด 2 คน เจ้า หน้ า ที่จ ากส านัก งานพัฒ นา
ชุมชนอาเภอคลองหาด 1 คน เภสัชกรประจาโรงพยาบาล
คลองหาด 1 คน เจ้าหน้ าที่จากเทศบาลคลองหาด 1 คน
เจ้ า หน้ า ที่ จ ากศู น ย์ ฝึ ก และพัฒ นาอาชีพ ราษฎรบริเ วณ
ชายแดนจังหวัดสระแก้ว 1 คน และชาวบ้านทีอ่ ยูใ่ นชุมชนที่

มิใช่เกษตรกร 2 คน ผูว้ จิ ยั กาหนดประเด็นการสัมภาษณ์ท่ี
ั หาที่เ กิด ในการ
เกี่ย วกับ ป จั จัย แห่ ง ความส าเร็จ และป ญ
พัฒนาของกลุ่ม ผูว้ จิ ยั เป็ นผูด้ าเนินการสัมภาษณ์
หลังการเก็บข้อมูลแต่ละครัง้ ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูล
เพิม่ ทาความเข้าใจในสิง่ ที่ศกึ ษา ตลอดจนเพื่อให้ทราบถึง
ส่ ว นที่ ย ั ง ขาดหายหรื อ ยั ง อธิ บ ายไม่ ไ ด้ หลั ง จากนั ้น
ด าเนิ น การเก็บ ข้อ มูล เพิ่ม เติม ในประเด็น ที่ย ัง ขาดความ
สมบูรณ์ จนกระทังข้
่ อสรุปที่ได้อิ่มตัว คือ ไม่มปี ระเด็นใหม่
เพิ่ม เติม ผู้วิจ ัย ใช้ก ารตรวจสอบสามเส้า ด้า นข้อ มูล เพื่อ
ตรวจสอบข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม านั ้น ว่ า น่ า เชื่ อ ถื อ หรื อ ไม่ โดย
พิจารณาจากข้อมูลหลายแหล่งข้อมูล หลายเวลา และหลาย
แหล่ ง บุ ค คลเพื่ อ สอบทานข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ นอกจากนี้ ย ั ง
ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธกี ารโดยเก็บข้อมูลด้วยหลายวิธที งั ้
จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ เชิง
ลึก การสังเกตแบบมีสว่ นร่วมและไม่มสี ว่ นร่วม
ผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาโดยนาข้อมูลทีไ่ ด้
จากการทบทวนเอกสาร การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิง
ลึก การสังเกตแบบมีสว่ นร่วมและไม่มสี ว่ นร่วมมาวิเคราะห์
โดยจาแนกข้อมูลเพื่อทาความเข้าใจต่อความหลากหลาย
ของปรากฏการณ์ทอ่ี ยู่ภายใต้บริบทของชุมชน หลังจากนัน้
จัดข้อมูลตามความสัมพันธ์ทพ่ี บ ซึง่ อาจเป็ นความสัมพันธ์ท่ี
เป็ นเหตุและเป็ นผลกัน มีความสัมพันธ์แบบขัดแย้งกัน และ
นามาเขียนเป็ นข้อสรุปย่อย ๆ ต่อจากนัน้ นาข้อสรุปย่อย ๆ
นัน้ มาโยงหรือผูกกันให้เห็นเป็ นแบบแผนในเรื่องพัฒนาการ
ของกลุ่ ม ฯ ระหว่ า งปี พ.ศ. 2551- 2559 และป จั จัย แห่ ง
ความสาเร็จในการพัฒนากลุม่ ฯ

ผลการวิ จยั
พัฒนาการของกลุ่มเกษตรอิ นทรีย์
จากการสนทนากลุ่ ม และการสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก
พบว่า การทาเกษตรอินทรียข์ องชุมชนบ้านเขาดิน อาเภอ
คลองหาด จังหวัดสระแก้ว เริม่ มาเป็ นระยะเวลาประมาณ
4-5 ปี โดยปลูกผักสลัดจาพวกกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดลีฟ
และสลัดแก้ว ก่อนที่จะทาเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรในพืน้ ที่
ก็ม ีอ าชีพ การเกษตรอยู่แ ล้ว โดยปลู ก มัน ส าปะหลัง และ
ข้าวโพด พอถึงหน้ าแล้งก็ปลูกกระเจี๊ยบและฝ้ายโดยไม่ม ี
การการจัดการใดๆ และหวังพึง่ แต่ธรรมชาติ เมื่อประมาณ
8-9 ปี ทแ่ี ล้วมีหน่ วยราชการเข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรทา
การเกษตรปลอดสารพิษ และหาตลาดเพื่อ ขายสิน ค้ า ให้

ต่อมาปี 2554 สานักงานสาธารณสุขอาเภอคลองหาดได้สมุ่
ตรวจเลือดของเกษตรกรในชุมชนบ้านเขาดิน ผลการตรวจ
พบว่า เกษตรกรส่วนมากมีสารพิษตกค้างในกระแสเลือดอยู่
ในระดับ อัน ตราย ชุ ม ชนจึง ได้ร่ ว มกัน ท าประชาคมเพื่อ
ั หาร่ ว มกัน ชุ ม ชนจึง ได้
หาทางออกในการจัด การป ญ
ตัดสินใจทาเกษตรอินทรียเ์ พื่อส่งเสริมและสร้างความยังยื
่ น
ให้กบั สุขภาพ และได้ตงั ้ กลุ่มเกษตรอินทรียข์ น้ึ
กลุ่ ม เกษตรอิ น ทรี ย์ ข องชุ ม ชนบ้ า นเขาดิ น มี
กระบวนการพัฒนา ดังนี้ 1) ตระหนักรับรูป้ ญั หา เกษตรกร
ั หาที่เกิดจากการใช้
เกิดความตระหนัก และค้น พบในป ญ
สารเคมี ตระหนักในการรักสุขภาพและความปลอดภัยใน
อาหารว่า หากอาหารไม่ปลอดภัยจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ
2) หาแนวทางเพื่อแก้ไขปญั หา เมื่อกลุ่มเกษตรกรได้ทราบั หาที่เ กิด ขึ้น แล้ ว จึง หาแนวทางในการแก้ ไ ข
รับ รู้ใ นป ญ
ั หาทัง้ ในเรื่อ งดิน เสื่อ มคุ ณ ภาพ ต้ น ทุ น การผลิต สู ง
ปญ
ั หาด้า นสุข ภาพทัง้ จากการประกอบอาชีพและ
รวมถึงป ญ
จากการบริโภคอาหารทีไ่ ม่ปลอดภัย จากการทาประชาคม
หมูบ่ า้ น เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการทาเกษตรอินทรีย์ 3)
เรียนรู้ เมื่อกลุ่มเกษตรกรได้ตดั สินใจทาเกษตรอินทรียแ์ ละ
ได้ตงั ้ กลุม่ เกษตรอินทรียข์ น้ึ ผูใ้ หญ่ประสิทธิ ์ โสภีได้ประสาน
ขอความช่วยเหลือจากหน่ วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อให้เข้า
มาสนั บ สนุ น ด้า นความรู้ วัส ดุ อุ ป กรณ์ เทคโนโลยี และ
งบประมาณในการท าเกษตรอิน ทรีย์ เช่ น ศู น ย์ฝึ ก และ
พัฒ นาอาชี พ ราษฎรบริ เ วณชายแดนจัง หวัด สระแก้ ว
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร เทศบาล
ตาบลคลองหาด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อ าเภอคลองหาด สานักงานเกษตรอ าเภอ
คลองหาด นอกจากนี้หน่ วยงานภาครัฐได้พากลุ่มเกษตร
อิน ทรีย์ไ ปดูง านเพื่อ กระตุ้น ให้ชุ ม ชนเกิด ความอยากท า
เกษตรอินทรียจ์ ริง ๆ 4) ลงมือปฏิบตั ิ การดาเนินงานของ
กลุ่ ม เกษตรกรอิ น ทรี ย์ ฯ ในช่ ว งต้ น ได้ เ ปิ ดรั บ สมัค ร
เกษตรกรทีป่ ลูกผักปลอดสารพิษและมีความต้องการเข้ามา
ทาเกษตรอินทรีย์ โดยมีสมาชิกรวมกลุ่มกัน 30 ครัวเรือน
ในการเริม่ ต้นผูใ้ หญ่ประสิทธิ ์ โสภีเป็ นผูน้ าโดยเป็ นผูเ้ ริม่ ต้น
และสอนสมาชิก ในการทาเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังด้วย
ตนเอง ทาให้เกิดการเรียนรูจ้ ากการลองผิดลองถูก จนเกิด
ทักษะ และเกิดการเรียนรูจ้ ากพื้นฐานความรูเ้ ดิม และเติม
ความรู้ใหม่โดยการปฏิบตั ิจนประสบความสาเร็จ 5) การ
ปรับ ปรุ ง ในการท าการเกษตรอิน ทรีย์ร ะยะเริ่ม ต้ น เกิด
ปญั หาหลายประการ เช่น เกษตรกรไม่เคยมีประสบการการ
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ทาเกษตรอินทรีย์ เพราะแนวทางที่ได้รบั การถ่ายทอดมา
เป็ นการทาเกษตรอินทรียใ์ นกระถาง จึงต้องมีวธิ กี ารเตรียม
ั หาด้า นงบประมาณในการ
วัส ดุ ป ลู ก ที่ม ีค วามพิเ ศษ ป ญ
ลงทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์ ปญั หาจากสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็ น
ฝนที่ท าให้ใ บผัก เสีย หายหรือ ความร้อ นที่ท าให้ผ ัก ไหม้
ดัง นั น้ ทางกลุ่ ม จึง ได้ ป รับ ปรุ ง กระบวนการท างาน โดย
ทดลองปรับเปลี่ยนวิธกี ารใช้ทรัพยากรในการปลูกพืช การ
ทดลองการใช้ป๋ ยุ และการกาจัดแมลงตามธรรมชาติ

พัฒนาการของกลุ่มฯ สามารถแบ่งตามระยะเวลา
ของการพัฒนาได้เป็ น 3 ช่วง คือ ช่วงของการรวมตัวของ
กลุ่ ม เกษตรกรช่ ว งปี 2551-2553 ช่ ว งการเริ่ม ท าเกษตร
อินทรีย์ปี 2554-2557 และช่วงการพัฒนากลุ่มฯ เป็ น ศูนย์
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 2558–
ป จั จุ บ ัน รายละเอีย ดตามประเด็น การพัฒ นาของกลุ่ ม ฯ
แสดงอยูใ่ นตารางที่ 1

ตารางที่ 1. พัฒนาการกลุม่ เกษตรอินทรียช์ ุมชนบ้านเขาดิน อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ลักษณะ
รายละเอียดกิจกรรม
ปี 2551-2553
ปี 2554-2557
1) การก่อกาเนิด - ช่วงของการจัดตัง้ กลุ่มและเริม่ งาน
- ช่วงของการพัฒนากลุ่ม
กลุม่ ฯ และการ - เริม่ ต้นจากการทาเกษตรปลอดสารพิษ - หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามา
ดาเนินงาน
โดยการนาของผูใ้ หญ่ประสิทธิ ์ โสภี ซึง่ มี ส่งเสริมการทาเกษตรมากยิง่ ขึน้
ความรูท้ างด้านการเกษตรเนื่องจากเรียน โดยพัฒนาการเกษตรของกลุ่ม
จบมาโดยตรง เริม่ ต้นจากการทาด้วย
จากเกษตรปลอดสารพิษเป็ น
ตัวเองก่อน
เกษตรอินทรีย์
- มีการนาพืน้ ทีส่ ว่ นกลางมาจัดสรรเพือ่ ให้ - มีงบประมาณจากภาครัฐมา
ทาเกษตรปลอดสารพิษโดยจัดสรรให้
สนับสนุนเพือ่ ให้จดั ตัง้ กลุ่มเกษตร
ครัวเรือนละ 1 ไร่
อินทรีย์
- ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย
- มีการจัดตัง้ กลุ่มเกษตรอินทรีย์
บริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้วเข้ามาให้ แบบเป็ นทางการ มีผใู้ หญ่ประสิทธิ ์
ความรูแ้ ละหาตลาดในการจาหน่ายสินค้า โสภีเป็ นประธานกลุม่ โดยเริม่ ต้น
ให้ แต่ยงั ไม่การดาเนินการอย่างชัดเจน
มีสมาชิก 30 ครัวเรือน และมี
- มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาให้ความ
สมาชิกกลุม่ เกษตรปลอดสารพิษ
ช่วยเหลือในการจัดการพืน้ ที่ ความรูด้ า้ น 70 ครัวเรือน
การเกษตร และงบประมาณ เนื่องจาก
- ตลาดรับซือ้ เกิดขึน้ โดยมีมลู นิธิ
เป็ นพืน้ ทีใ่ นโครงการพระราชดาริ
เอ็มโอเอไทยเป็ นผูร้ บั ซือ้ สินค้า
- ลักษณะของกลุ่มเป็ นกลุม่ ทีไ่ ม่เป็ น
ทางการเกษตรทัง้ ผักปลอด
ทางการ เป็ นการรวมกลุม่ เพื่อขายสินค้า สารพิษ และผักอินทรีย์ โดยรับซือ้
เท่านัน้
ตลอดทัง้ ปี
- ลักษณะการปลูกพืชยังเป็ นลักษณะเป็ น - ลักษณะการทาการเกษตรจะมี 3
พืชเศรษฐกิจเชิงเดีย่ ว เช่น มันสาปะหลัง รูปแบบ ได้แก่ การปลูกพืช
ข้าวโพด อ้อย
เศรษฐกิจในพืน้ ทีจ่ ดั สรร 14 ไร่
- สมาชิกในช่วงต้นมีประมาณ 20
ทาเกษตรปลอดสารบนพืน้ ที่
ครัวเรือน เนื่องจากยังไม่ได้รบั ความ
ส่วนกลางทีไ่ ด้รบั การจัดสรร และ
เชื่อมันจากคนในชุ
่
มชน
ทาเกษตรอินทรียบ์ ริเวณบ้าน
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ปี 2558-ปจั จุบนั
- พัฒนาตนเองจากกลุม่
เกษตรอินทรียเ์ ป็ นศูนย์
เรียนรูเ้ พือ่ การพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ
- เป็ นแหล่งศึกษาดูงาน
ให้กบั หน่วยงานทัง้
ภายในและต่างจังหวัด
- สมาชิกในกลุม่
สามารถพัฒนาตนเอง
เป็ นวิทยากรให้ความรู้
กับภาคีเครือข่าย
- มีสมาชิกกลุม่ เกษตร
อินทรีย์ 30 ครัวเรือน

ตารางที่ 1. พัฒนาการกลุม่ เกษตรอินทรียช์ ุมชนบ้านเขาดิน อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ต่อ)
ลักษณะ
รายละเอียดกิจกรรม
ปี 2551-2553
ปี 2554-2557
ปี 2558-ปจั จุบนั
2) วัตถุประสงค์ การร่วมกลุม่ ในช่วงแรก
ช่วงแรกการจัดตัง้ กลุ่มเกษตร
1. เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีเ่ ป็ นศูนย์การเรียนรู้
ของกลุ่มฯ
เป็ นการจับกลุ่มกันแบบไม่ อินทรียท์ าเพือ่ ของบประมาณ
ของชุมชนทางด้านเกษตรอินทรีย์
เป็ นทางการ โดยมี
จากภาครัฐเท่านัน้ (จากการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีแนวคิดปรัชญา
วัตถุประสงค์เพื่อเพิม่
สัมภาษณ์) แต่ระบุวตั ถุประสงค์ เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นพืน้ ฐานการเรียนรู้
อานาจต่อรองราคาสินค้า ในการจัดตัง้ กลุ่ม ดังนี้
2. เพือ่ พัฒนาและสร้างเครือข่าย
เกษตร
1. เพือ่ พัฒนาระบบการผลิตไปสู่ เกษตรกรในพืน้ ทีใ่ ห้มคี วามรูด้ า้ นเกษตร
แนวทางเกษตรผสมผสานทีม่ ี
อินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีแนวคิด
ความหลากหลายของพืชและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นพืน้ ฐาน
สัตว์
การเรียนรู้
2. เพือ่ พัฒนาระบบการผลิตที่
3. เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากร
พึง่ พาตนเองในเรือ่ งของ
อย่างคุม้ ค่า และ ยังยื
่ น ภายใต้แนวทาง
อินทรียวัตถุและธาตุอาหาร
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ภายในท้องถิน่
พึง่ พาตนเองอย่างยังยื
่ น
3. เพือ่ ป้องกันและหลีกเลีย่ งการ 4. ส่งเสริมให้เกิดครัวเรือนเศรษฐกิจ
ปฏิบตั ทิ ท่ี าให้เกิดมลพิษต่อ
พอเพียงขึน้ ในพืน้ ที่ และการแลกเปลีย่ น
สิง่ แวดล้อม
เรียนรูก้ บั เกษตรกรเครือข่ายทีอ่ ยูน่ อก
พืน้ ที่
5. การเปลีย่ นแปลงอาชีพจากการเกษตร
แบบเชิงเดีย่ วโดยใช้สารเคมี มาเป็ น
ชุมชนทีม่ อี าชีพปลูกผักปลอดสารพิษ
3) เป้าหมายเชิง ไม่มกี ารกาหนดอย่าง
ไม่มกี ารกาหนดอย่างชัดเจน
หมูบ่ า้ นสามารถเดินตามแนว
รูปธรรม
ชัดเจน
พระราชดาริของในหลวง ในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนมีอาชีพหลัก
และอาชีพเสริมตลอดทัง้ ปี รายได้เฉลีย่
ต่อคนต่อปีอยูท่ ่ี 60,000-70,000 บาท
และทีเ่ ห็นชัดคือทุกคน มีเงินออม ชุมชน
นี้มกี ารพัฒนาอาชีพ พัฒนาชุมชน
พัฒนาคน ไปพร้อมกัน มีการบูรณาการ
เชื่อมโยงกัน จึงทาให้มคี วามเข้มแข็ง
และยังยื
่ น ซึง่ สิง่ หนึ่งทีท่ าให้เห็นได้ชดั ว่า
ชุมชนเข้มแข็งก็คอื มีกองทุน มีการออม
เงินในชุมชนค่อนข้างมาก ปจั จุบนั มี
เงินทุนในชุมชนราวกว่า 10 ล้านบาท มี
บัญชีธนาคารในแต่ละกลุม่ อาชีพ 50 กว่า
บัญชี ในหมูบ่ า้ น มีองค์ความรู้ มีภมู ิ
ปญั ญาท้องถิน่ มีปราชญ์ชาวบ้าน
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ตารางที่ 1. พัฒนาการกลุม่ เกษตรอินทรียช์ ุมชนบ้านเขาดิน อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ต่อ)
ลักษณะ
รายละเอียดกิจกรรม
ปี 2551-2553
ปี 2554-2557
ปี 2558-ปจั จุบนั
4) ผลการ
- การทาเกษตรปลอด
- พัฒนาระบบการเกษตรใน
- จัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูข้ องชุมชน
ดาเนินงานของ สารพิษเริม่ ทาจากผูน้ า
ชุมชนจากเกษตรทีพ่ ง่ึ สารเคมี ทางด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎี
กลุม่ ฯ
เพือ่ ให้คนในชุมชนเห็นเป็ น เป็ นเกษตรอินทรียแ์ ละเกษตร
ใหม่ โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
ตัวอย่าง
ปลอดสารพิษ
พอเพียงเป็ นพืน้ ฐานการเรียนรู้
- สมาชิกในกลุม่ เริม่ มีรายได้ - สมาชิกในกลุม่ มีองค์ความรูใ้ น - สมาชิกในกลุม่ สามารถพัฒนาตนเอง
ทีช่ ดั เจน
การตรวจสารปนเปื้อนในสินค้า เป็ นผูท้ ส่ี ามารถถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั
เกษตรของตนเองได้โดยการสุม่ ภาคีเครือข่ายได้
ตรวจสินค้าทุกวันทีส่ ง่ ขาย
- การสุม่ ตรวจหาสารตกค้างในเลือด
เกษตรกรทีเ่ ป็ นสมาชิกในกลุม่ ไม่พบสาร
ตกค้างร้อยละ 100
- เป็ นแหล่งศึกษาดูงานให้กบั ภาคี
เครือข่าย
5) พืชทีป่ ลูก
- พืชไร่เชิงเดีย่ ว เช่น
ปลูกผักสลัดจาพวกกรีนโอ๊ค เรด เหมือนระยะปี 2554-2557
ข้าวโพด มันสาปะหลัง อ้อย โอ๊ค เรดลีฟ บัตเตอร์เฮด คอส
- ผักเศรษฐกิจ เช่น คะน้า
และสลัดแก้ว
กะหล่าปลี
6) พืน้ ทีป่ ลูก เกษตรปลอดสารพิษทาโดย - ปลูกในกระถางตัง้ สูง 1 เมตร เหมือนระยะปี 2554-2557
ปลูกลงแปลง
- โรงเรือน
- ใช้น้าส้มควันไม้
7) ตลาดรับซือ้ ตลาดค้าส่งและค้าปลีกใน
มูลนิธิ เอ็มโอเอไทย
มูลนิธิ เอ็มโอเอไทย
จังหวัด
8)
- มีการรับสมาชิกโดย
เหมือนระยะปี 2551-2553
เหมือนระยะปี 2551-2553 และ
กระบวนการ
ชักชวนจากคนทีท่ า
ไม่มกี ารรับสมาชิกเพิม่ เนื่องจากกาลัง
ได้มาซึง่
การเกษตรในพืน้ ที่
การผลิตสมดุลกับความต้องการของ
สมาชิก
- ภาคสมัครใจ
ตลาด และ เหตุผลด้านราคาของสินค้า
9) โครงสร้าง - กลุม่ เกษตรปลอดสารพิษ - กลุม่ เกษตรอินทรีย์ มี
เหมือนระยะปี 2554-2557
การบริหารงาน ไม่มโี ครงสร้างการบริหารที่ คณะกรรมการบริหาร
- การจัดการเงินจากการขายสินค้า
ของกลุ่มฯ
ชัดเจน
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ เกษตรกรจะเป็ นผูม้ ารับเงินด้วยตนเอง
รองประธาน เหรัญญิก
กรรมการ เลขานุการ และ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
- ทีป่ รึกษากลุม่ ได้แก่
หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
10) การ
ไม่มกี รรมการ
- ใช้วธิ กี ารสมัครใจทางานตาม เหมือนระยะปี 2554-2557
คัดเลือก
ความถนัด การเสนอชื่อและ
คณะกรรมการ
รับรอง
ของกลุ่มฯ
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ตารางที่ 1. พัฒนาการกลุม่ เกษตรอินทรียช์ ุมชนบ้านเขาดิน อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ต่อ)
ลักษณะ
รายละเอียดกิจกรรม
ปี 2551-2553
ปี 2554-2557
ปี 2558-ปจั จุบนั
11) การ
ไม่มกี ารประชุม
- ไม่มกี าหนดแน่นอน
เหมือนระยะปี 2554-2557
ประชุมของ
- ประชุมทันทีทพ่ี บปญั หาของสินค้า
คณะกรรมการ
ประชุมแลกเปลีย่ นข้อมูลและ
กลุม่ ฯ
ประสบการณ์ เสนอแนะข้อคิดเห็น
สรุปปญั หาร่วมกัน และช่วยเหลือกัน
- ประชุมเมือ่ มีผมู้ าศึกษาดูงาน
12) ลักษณะ
- มาจากหลายพืน้ ที่ เหมือนระยะปี 2551-2553
เหมือนระยะปี 2551-2553
และรูปแบบ
มาจากหลายจังหวัด
ความสัมพันธ์ ไม่ได้อยูร่ ว่ มกัน
ของสมาชิกใน ตัง้ แต่เล็กจนโต
กลุม่ ฯ
- มีลกั ษณะ
ความสัมพันธ์สนิท
สนมแบบพวกหมู่
13) การมีสว่ น ไม่มกี จิ กรรมร่วมกัน - มีการค้นหาสาเหตุของปญั หา
- ร่วมกันแก้ปญั หาในการดาเนินงานเมือ่ เกิด
ร่วมของ
นอกจากการรวม
ร่วมกัน
ปญั หากับสินค้าทีผ่ ลิต
ทีมงานและ
สินค้าเพือ่ ขาย
- ร่วมวางแผนและตัดสินใจทา
- จัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูข้ องชุมชนทางด้าน
สมาชิก
เกษตรอินทรีย์
เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมี
- การร่วมกันดาเนินการ ในช่วงต้น แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ น
ของการพัฒนา
พืน้ ฐานการเรียนรู้
- รวมตัวเพือ่ เพิม่ อานาจการต่อรอง
ราคา และหาตลาด
ั
14) ปญหา
- พืชทีป่ ลูกขายไม่ได้ - การทาเกษตรอินทรียท์ ายาก ต้อง - ข้อจากัดด้านราคา หากเกษตรกรขายให้
อุปสรรคและ
ราคา
ใช้ตน้ ทุนสูง
เอกชนรายอื่น
ข้อจากัดในการ - ไม่มตี ลาดรองรับที่ - ลักษณะเกษตรอินทรียข์ องบ้าน
- ถึงแม้จะมีการสนับสนุนให้มกี ารทาเกษตร
ดาเนินงาน
เพียงพอ
เขาดินเป็ นการปลูกในกระถาง จึง
อินทรีย/์ เกษตรปลอดสารพิษ พร้อมทัง้ หา
ทาให้ตอ้ งใช้แรงงานค่อนข้างมาก
ตลาดให้แต่พบว่า อาชีพหลักของคนใน
ชุมชนยังเป็ นการปลูกพืชไร่ การทาเกษตร
อินทรีย/์ เกษตรปลอดสารพิษเป็ นเพียงอาชีพ
เสริม
- ลักษณะเกษตรอินทรียข์ องบ้านเขาดินเป็ น
การปลูกในกระถาง จึงทาให้ตอ้ งใช้แรงงาน
ค่อนข้างมาก
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ป จั จัย 5 ประการที่ ม ี ผ ลท าให้ ก ลุ่ ม เกษตรกร
อินทรียช์ ุมชนบ้านเขาดิน อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประสบความส าเร็จ คือ ผู้น า องค์ก รสนับ สนุ น และภาคี
เครือข่าย การมีส่วนร่วมของชุ ม ชนในการบริหารจัด การ
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กลุม่ การมีพน้ื ทีท่ ด่ี แี ละเหมาะสมต่อการเกษตรอินทรีย์ และ
การมีตลาดรองรับผลผลิต
ผูน้ าเป็ นตัวอย่างที่ดใี นการผลักดันให้กลุ่มเกษตร
ใ น ชุ ม ช น มี ก า ร พั ฒ น า โ ด ย ใ ช้ ต น เ อ ง เ ป็ น ผู้ น า ก า ร
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนคอยแสวงหาช่องทางและประสาน
ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆ ผูน้ ามีศกั ยภาพเนื่อง
จบการศึกษาทางด้านการเกษตรมาโดยตรง ท่านจึงได้นา
ความรู้ค วามช านาญด้า นการเกษตรเข้า มาพัฒ นาชุ ม ชน
และสามารถประสานงานกับภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องให้เข้า
มาร่วมในการพัฒนาชุมชน
องค์ ก รสนั บ สนุ น และภาคีเ ครือ ข่ า ยเป็ น ป จั จัย
สาคัญประการหนึ่งทีท่ าให้ชุมชนสามารถพัฒนามาจนถึงทุก
วันนี้ โดยเริม่ ตัง้ แต่การเข้ามาปรับปรุงพืน้ ทีใ่ ห้เหมาะกับการ
ท าการเกษตร มี ห น่ วยงานต่ า ง ๆ เข้ า มาสนั บ สนุ น
งบประมาณในการดาเนินการและการสร้างสิง่ ปลูกสร้างต่าง
ๆ ทัง้ ยังช่วยหาตลาดเพื่อให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิต
ได้ การจัด หาวัส ดุ อุ ป กรณ์ และความรู้ ส ามารถท าให้
เกษตรกรที่มที ุนน้ อยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ตนเองได้
การมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการกลุ่มของชุมชน
เป็ น ป จั จัย ส าคัญ อีก ประการหนึ่ ง การมีส่ว นร่ว มในการ
ั หาที่เ กิด กับ ชุ ม ชน หาทางแก้ร่ว มกัน โดยการ
ค้น หาป ญ
จัดทาประชาคมหมู่บ้าน ร่วมกันดาเนินการและช่วยเหลือ
กันจนประสบความสาเร็จ และก็ก้าวเดินไปพร้อม ๆ กัน
ซึ่ง เห็น ได้ จ ากการที่ ชุ ม ชนได้ ร่ ว มกัน ท าประชาคมเพื่อ
หาทางออกในการจัดการปญั หาร่วมกัน ทางชุมชนจึงได้เห็น
ความสาคัญของการทาการเกษตรอินทรีย์ท่จี ะส่งเสริมและ
สร้างความยังยื
่ นให้กบั สุขภาพ
การมีพน้ื ทีท่ ด่ี แี ละเหมาะสมต่อการเกษตรอินทรีย์
ั
เป็ นปจจัยสาคัญอีกประการหนึ่ง เดิมพืน้ ที่ดงั กล่าวเป็ นป่า
สงวนแห่งชาติทาให้ดนิ ยังมีความอุดมสมบูรณ์เป็ นอย่างมาก
ประกอบกับมีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ท่สี ามารถนามาใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และทาการเกษตรได้ตลอดทัง้ ปี นอกจากนัน้
ยังมีแหล่งน้ าใต้ดนิ ทีส่ ามารถนาขึน้ มาใช้ในการเกษตรได้อกี
ด้วย
การมีต ลาดรองรับ ผลผลิต เป็ น ป จั จัย ส าคัญ อี ก
ประการหนึ่ง สิง่ สาคัญของการทาเกษตรไม่ใช่เพียงแต่การ
ขายพืชที่ปลูกได้ แต่สงิ่ ที่สาคัญกว่าคือสามารถขายได้ใ น
ราคาทีเ่ หมาะสมและไม่ขาดทุน สามารถนาเงินมาหมุนเวียน
เพื่อเลีย้ งตนเองและครอบครัวได้ ชุมชนบ้านเข้าดินประสบ
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ความสาเร็จเป็ นอย่างมากในประเด็นนี้เนื่องจากมีมลู นิธเิ อ็ม
โอเอไทยมารับ ซื้อ ผลผลิต ถึง ที่ แม้จ ะมีผ ัก เพีย งแค่ ค รึ่ง
กิโ ลกรัม ก็ร บั ซื้อ ทัง้ ยัง มีก ารหาตลาดภายในจัง หวัด เพื่อ
กระจายสินค้า เช่น โรงพยาบาล ร้านสเต็ก ภายในจังหวัด
และยังมีตลาดชายแดนไทย-กัมพูชาจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน
ซึง่ เป็ นตลาดค้าส่ง ทาให้สามารถขายผลผลิตได้หมด
อุปสรรคในการพัฒนากลุ่มเกษตรอิ นทรีย์
อุปสรรคในการพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์ทพ่ี บ คือ
1) การทาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่มลี กั ษณะเป็ นอาชีพเสริม
แรงงานส่วนใหญ่คอื ผูส้ งู อายุท่อี ยู่กบั บ้าน หากตัง้ ใจจะเพิม่
ปริมาณการปลูกจะต้องใช้แรงงานมากซึง่ เป็ นไปได้ยาก 2)
ลักษณะการปลูกพืชอินทรีย์ของชุมชนบ้านเขาดินเป็ นการ
ปลูกลงกระถาง ดังนัน้ จึงใช้งบประมาณค่อนข้างสูง เพราะ
ต้องมีโรงเรือน เกษตรกรจะใช้พน้ื ทีร่ อบ ๆ บ้านบนเนื้อที่ 1
ไร่ในการปลูก 3) ชนิดของพืชที่ปลูกในลักษณะอินทรียต์ อ้ ง
ใช้ความพิถพี ถิ นั ในการดูแล เพราะเป็ นพืชทีม่ คี วามทนทาน
ต่อการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมต่า อีกทัง้ พืชในกลุ่ม
ผักสลัดเป็ นพืชใบบางและแมลงศัตรูพชื เข้าทาลายได้ง่าย
ดัง นัน้ จึง ต้อ งใช้เวลาและความใส่ใ จที่สูง กว่า การปลูก พืช
ชนิดอื่น 4) การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียน์ นั ้ มีหลาย
มาตรฐาน เกษตรอิน ทรีย์ ข องชุ ม ชนบ้า นเขาดิน ไม่ เ ข้า
มาตรฐานตามทีก่ รมวิชาการเกษตรกาหนด (4) ดังนัน้ กรมฯ
จึงไม่สามารถออกใบรับรองสินค้าเกษตรอินทรียใ์ ห้ได้ จึงทา
ให้การขยายตลาดเป็ นไปได้ยาก มีเพียงมูลนิธเิ อ็มโอเอไทย
ทีร่ บั ซื้อในนามของผักอินทรีย์
5) จากข้อมูลพบว่า ผัก
อินทรียท์ ่ขี ายให้กบั มูลนิธเิ อ็มโอเอไทยจะขายได้ราคาที่ต่ า
กว่าท้องตลาด ทาให้เกษตรกรให้ความสนใจในการเข้าร่วม
กลุม่ ค่อนข้างน้อย

การอภิ ปรายและสรุปผล
การก่อตัง้ และพัฒนาการของกลุ่มเกษตรอินทรีย์
ชุมชนบ้านเขาดิน อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เริ่ม
จากการจัดทาประชาคมเพื่อแก้ปญั หาทีเ่ กิดในพืน้ ที่ ชุมชน
เห็นความสาคัญของการทาเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งเสริมและ
สร้างความยังยื
่ นให้กบั สุขภาพ ประกอบกับการทีภ่ าครัฐมี
นโยบายในการส่ง เสริม การพัฒ นาชุ ม ชนให้เ ข้ม แข็ง จน
สามารถพัฒ นาตนเองเป็ น ศูนย์เ รีย นรู้เ ศรษฐกิจ พอเพีย ง
ผลการศึก ษาสอดคล้อ งกับ การศึก ษาของกองนโยบาย
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยังยื
่ น สานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่พบว่า การก่อตัง้ และ

พัฒนาการของกลุ่มเกษตรกรเริม่ ต้นจากการทีภ่ าครัฐเข้ามา
สนับสนุ นปจั จัยทีจ่ าเป็ นได้แก่ งบประมาณ ความรู้ และวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็ นสิง่ ที่ชุมชนประสบปญั หา ทาให้แกน
นาร่วมกันคิดและหาแนวทางในการแก้ปญั หาร่วมกับคนใน
ชุมชน แต่การพัฒนาของกลุ่มเกษตรฯ ในการศึกษานี้ ม ี
ข้อจากัดเรื่องการขยายกลุ่ม เนื่องจากตัง้ แต่เริม่ จัดตัง้ จนถึง
ป จั จุ บ ัน กลุ่ ม ไม่ ม ี ก ารขยายหรื อ เติ บ โตซึ่ ง ขัด แย้ ง กั บ
การศึกษาของเทอดศักดิ ์ คาเหม็ง เรื่อง “การถอดบทเรียน
และการขยายผลการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระบบ
ก า ร เ ก ษ ต ร ท ฤ ษ ฎี ใ ห ม่ ข อ ง ก ลุ่ ม เ ก ษ ต ร ก ร ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนื อตอนบน” (5) ที่ว่า กลุ่มที่ประสบ
ความสาเร็จหลายกลุ่มนัน้ พัฒนาขึ้นมาจากการรวมตัวกัน
ของราษฎรกลุม่ เล็ก ๆ จากนัน้ จึงค่อยก้าวไปสูก่ ารพัฒนาใน
เรื่องอื่น ๆ ปริมาณการผลิตเพื่อการค้าและการเพิม่ ขึน้ ของ
สมาชิก ที่น้ อ ยอาจเกิด จากเกษตรอิน ทรีย์ข องกลุ่ ม ฯ ไม่
เป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ รมวิชาการเกษตรกาหนด จึงส่งผล
ให้ผกั ที่ได้จากการปลูกไม่สามารถส่งขายในนามของสินค้า
เกษตรอินทรียไ์ ด้ จึง เกิดการผูกขาดด้านการตลาดกับผูร้ บั
ซื้อบางราย นอกจากนี้การทาเกษตรอินทรียข์ องชุมชนเป็ น
เกษตรอิ น ทรี ย์ ใ นกระถางต้ อ งปลู ก ในโรงเรื อ น ที่ ใ ช้
งบประมาณมาก ท าให้ก ารขยายกลุ่ ม ฯ เป็ น ไปได้ย าก
ประเด็นนี้ตอ้ งได้รบั การศึกษาต่อไปว่า เหตุใดกลุม่ เกษตรกร
อินทรียช์ ุมชนบ้านเขาดิน อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
จึงไม่มกี ารเติบโตของกลุ่ม
การรวมกลุ่ม ท าเกษตรอิน ทรีย์เ ป็ นชุ ม ชนพึ่ง พา
ตนเองมีอ งค์ ป ระกอบพื้น ฐาน 3 ประการ (6) ได้ แ ก่ 1)
ความรูท้ ไ่ี ด้มาจากการฝึ กอบรมทัง้ ความรูด้ า้ นกายภาพ ซึ่ง
ได้แก่ทกั ษะในการประกอบอาชีพทีส่ าคัญ คือ การฝึกอบรม
ท าให้เ กิด การเปลี่ย นแปลงแนวคิด สามารถหาทางออก
แก้ปญั หาและอุปสรรค จนประสบความสาเร็จในการเปลีย่ น
ระบบการผลิตได้ 2) ทรัพยากรธรรมชาติ ปจั จัยการผลิตที่
เอื้ออานวยต่อการปลูกผักปลอดสารพิษ คือ ดินที่มคี วาม
อุดมสมบูรณ์ระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะผ่านการปลูกพืชเชิงเดีย่ ว
และการใช้สารเคมีมานาน แต่ยงั มีความสามารถในการฟื้ น
ตัวให้กลับมาอุดมสมบูรณ์หรือเข้าสูส่ มดุลของระบบนิเวศได้
อีกครัง้ น้ าที่มเี พียงพอสาหรับการเพาะปลูกสามารถใช้ใน
การเพาะปลูกตลอดปี รวมทัง้ สภาพภูมอิ ากาศของบ้านเขา
ดินที่มอี ากาศดีตลอดปี ทาให้พชื ผักงอกงามเจริญเติบโตดี
3) ด้านสังคมหรือความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
เนื่องจากจุดเริม่ ต้นของชุมชนนี้เป็ นชุมชนทีไ่ ด้รบั การจัดสรร

พืน้ ที่จากภาครัฐและอยู่ภายใต้การดูแลของทหาร โดยเป็ น
หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.) ดังนัน้ จึงเน้ นเรื่อง
กฎระเบียบ ทาให้ประชาชนในชุมชนบ้านเขาดิน มีความ
ร่ ว มมือ มีค วามสามัค คี แ ละการดู แ ลกัน มีก ารแบ่ ง ป นั
ช่วยเหลือและแลกเปลีย่ นกันทุกด้าน
ข้อเสนอแนะ
การดาเนินงานของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชุมชนบ้าน
เขาดิน อ าเภอคลองหาด จัง หวัด สระแก้ว ถือ ว่า ประสบ
ความสาเร็จในระดับหนึ่ง แต่ความเข้มแข็งอาจยังไม่มาก
พอที่จะมีผลต่อความยังยื
่ นในอนาคต ข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินการต่อไปคือ 1) การขยายกลุ่ม ควรมีเปิ ดรับสมัคร
เกษตรกรที่ม ีค วามสนใจให้ เ ข้า มามีส่ ว นร่ ว มในการท า
เกษตรอินทรีย์มากขึ้น หรือให้ผู้ท่สี นใจเข้ามาทดลองทา
เกษตรอินทรียท์ แ่ี ปลงของศูนย์เรียนรูเ้ พื่อประเมินตนเองว่า
สามารถทาได้หรือไม่ 2) การพัฒนามาตรฐานทีภ่ าครัฐ
ก าหนด เนื่ อ งจากเกษตรอิน ทรีย์ใ นประเทศไทยมีห ลาย
มาตรฐานและหลายหน่ ว ยงานในการรับ รองมาตรฐาน
ดังนัน้ ในการส่งเสริมเกษตรกรให้ทาเกษตรอินทรีย์ควรยึด
มาตรฐานทีก่ รมวิชาการเกษตรให้การรับรอง เพื่อให้ผลผลิต
ที่ออกมาเป็ นที่ยอมรับและสามารถขยายตลาดได้ โดยไม่
เกิดการผูกขาดกับผูซ้ อ้ื รายเดียว 3) การทาเกษตรอินทรีย์
ของชุมชนบ้านเขาดินเป็ นเกษตรอินทรียใ์ นกระถางทีต่ อ้ งใช้
ทุนสูง ดังนัน้ ควรมีการพัฒนาการทาเกษตรอินทรียล์ งแปลง
ปลูกเพือ่ ลดต้นทุนในการผลิต ซึง่ อาจส่งผลให้มเี กษตรกรให้
ความสนใจมากขึน้ 4) ลักษณะการทาเกษตรอินทรียข์ อง
ชุมชนบ้านเขาดินเป็ นการทาแบบอาชีพเสริม และพืชทีป่ ลูก
เน้นการปลูกผักสลัดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้ ภาครัฐควรเข้าไป
ส่งเสริมให้มกี ารทาเกษตรอินทรียใ์ นพืชเศรษฐกิจตัวอื่นด้วย
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คลองหาด เทศบาลคลองหาด ศูน ย์ฝึ ก และพัฒ นาอาชีพ
ราษฎรบริเ วณชายแดนจังหวัดสระแก้ว และสมาชิกกลุ่ ม
เกษตรอินทรียช์ ุมชนบ้านเขาดิน
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