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บทคดัย่อ 

วตัถปุระสงค์: เพื่อศกึษากระบวนการปรบัเปลี่ยนการท าการเกษตรเป็นระบบเกษตรอินทรยี์ของชุมชนบ้านเขาดนิ 
อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้  ตลอดจนปจัจยัแห่งความส าเรจ็ในการปรบัเปลีย่นดงักล่าว  วิธีการ: การศกึษาน้ีเป็นการวจิยั
เชงิคุณภาพโดยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง จดัการสนทนากลุ่ม และสมัภาษณ์เชงิลกึในกลุ่มผูใ้หข้อ้มลู คอื แกนน ากลุ่ม
เกษตรอนิทรยีช์ุมชนบา้นเขาดนิ อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแก้ว ตลอดจนสมาชกิกลุ่มฯ และผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งกบักลุ่มฯ การ
ถอดบทเรยีนท าโดยการวเิคราะหเ์น้ือหาจากขอ้มลูทีร่วบรวมได้ ผลการวิจยั: กลุ่มเกษตรกรอนิทรยีช์ุมชนบา้นเขาดนิก่อตัง้เมื่อปี 
2554 เริม่ตน้มสีมาชกิ 30 ครวัเรอืน ซึง่เป็นกลุ่มครอบครวัเกษตรกรทีป่ลกูผกัปลอดสารพษิมาก่อน ในการก่อตัง้กลุ่มเกษตรกร
อนิทรยี ์ชุมชนไดร้่วมกนัท าประชาคมเพื่อหาทางออกในการจดัการปญัหาเรื่องสุขภาพของเกษตรกรและสภาพแวดลอ้มที่เสื่อม
โทรม  ชุมชนไดเ้ลอืกท าเกษตรอนิทรยีเ์พือ่สง่เสรมิและสรา้งความยัง่ยนืใหก้บัสขุภาพ  ประกอบกบัในช่วงนัน้ภาครฐัมนีโยบายใน
การสง่เสรมิและสนับสนุนเพื่อสรา้งความเขม้แขง็ใหชุ้มชน ซึ่งมหีน่วยงานต่าง ๆ เขา้มาใหก้ารสนับสนุนทัง้ดา้นงบประมาณและ
ดา้นความรู้ ผลจากการปรบัเปลี่ยนมาท าเกษตรอนิทรยีข์องกลุ่มเกษตรกรฯ ส่งผลท าใหชุ้มชนเกดิการจดัระบบในการเฝ้าระวงั
สารปนเป้ือนที่อาจปนเป้ือนไปกบัพชืที่ทางกลุ่มปลูก นอกจากน้ียงัสามารถพฒันากลุ่มให้เป็นศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง
ต้นแบบ ปจัจยัแห่งความส าเรจ็ของการปรบัเปลี่ยน คอื ผู้น ากลุ่มเกษตรกรมทีกัษะในการท างานชุมชน การมสี่วนร่วมในการ
คน้หาปญัหาทีเ่กดิกบัชุมชนและหาทางแกร้ว่มกนัโดยการจดัท าประชาคมหมูบ่า้น การไดร้บังบประมาณและความรูจ้ากหน่วยงาน
ราชการ และการมตีลาดรองรบัผลผลติทีเ่กดิขึน้  สรปุ: กลุ่มเกษตรอนิทรยีท์ีศ่กึษาก าเนิดจากการจดัท าประชาคมเพื่อแกป้ญัหาที่
เกดิในพืน้ที่และการสนับสนุนจากนโยบายภาครฐั ส่งผลให้เกดิการพฒันาของกลุ่มที่น าไปสู่การแก้ไขปญัหาที่เกดิขึน้ในชุมชน  
แต่พบวา่การพฒันาของกลุ่มฯ ยงัมขีอ้จ ากดัไดแ้ก่ การขยายกลุ่มซึง่อาจเกดิจาก เกษตรอนิทรยีข์องกลุ่มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ทีก่รมวชิาการเกษตรก าหนด จงึสง่ผลใหเ้กดิการผกูขาดดา้นการตลาด นอกจากน้ีการท าเกษตรอนิทรยีข์องชุมชนเป็นการปลกูใน
กระถางทีต่อ้งปลกูในโรงเรอืน ซึง่ใชง้บประมาณมาก ท าใหก้ารขยายกลุม่เป็นไปไดย้าก ซึง่ขดักบัแนวคดิการพฒันากลุ่มทีป่ระสบ
ความส าเรจ็ ดงันัน้จงึควรศกึษาต่อไปวา่ เหตุใดกลุม่จงึไมม่กีารเตบิโตเท่าทีค่วร 
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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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บทน า 
จากขอ้มลูของส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร กรม

วชิาการเกษตร ปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมปีรมิาณการ
น าเขา้สารก าจดัแมลงเท่ากบั 34,672,000 กโิลกรมั ปรมิาณ
น าเข้าสารก าจัดวัชพืชเท่ากับ 112,176,000 กิโลกรัม 
ปริมาณน า เข้าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชทุกชนิดเท่ากับ 
164,383,000 กิโลกรมั (1)  คนไทย 64.1 ล้านคน มคีวาม
เสี่ยงต่อการได้ร ับสารเคมีก าจัดศัตรูพืชมากกว่า 2.6 
กโิลกรมัต่อคนต่อปี (1) ผลทดสอบการปนเป้ือนของอาหาร
ในตลาดของเครอืขา่ยเตอืนภยัสารเคมกี าจดัศตัรพูชื (Thai-
PAN) ทีไ่ดเ้กบ็ตวัอย่างผกัผลไมท้ีค่นไทยนิยมบรโิภคมาก
ทีส่ดุ 10 ชนิดประกอบไปดว้ยคะน้า ผกักาดขาว กะหล ่าปล ี
แตงกวา ถัว่ฝกัยาว มะเขือเปราะ พริกแดง กะเพรา 
กวางตุ้ง และผักบุ้งจีน ปรากฏว่า โดยภาพรวมมีผักที่มี
สารเคมตีกคา้งเกนิมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุสงูถงึ
รอ้ยละ 25 (2) การบรโิภคสนิคา้เกษตรทีม่สีารเคมสีรา้ง
ปญัหาสขุภาพทัง้โรคเฉียบพลนัและโรคเรือ้รงั เมื่อปี 2541 
กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ไดต้รวจเลอืดเกษตรกร
พบวา่มสีารตกคา้งอยูใ่นเกณฑไ์มป่ลอดภยัและเสีย่งต่อการ
เกิดพิษอันเน่ืองมาจาการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเป็น
จ านวนถงึ 77,789 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21 ของเกษตรกร
ทัง้หมด (3)  

จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดหน่ึงที่มีพื้นที่ทาง
การเกษตรมากกวา่รอ้ยละ 50 ของพืน้ทีท่ ัง้จงัหวดัและพบ
ปญัหาสขุภาพทีเ่กดิขึน้จากสารก าจดัศตัรพูชืเช่นกนั  แต่
พบว่ามชีุมชนหน่ึงในจงัหวดัสระแกว้ คอื ชุมชนบา้นเขาดนิ  
อ าเภอคลองหาด  จงัหวดัสระแก้ว เป็นชุมชนที่ประกอบ
อาชพีเกษตรกรรมโดยไม่ใช้ปุ๋ ยเคมแีละสารเคม ี โดยน า
แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงมาปฏบิตัจิรงิในพืน้ที ่จนเกดิเป็น
ชุมชนที่มคีวามเขม้แขง็เพื่อแก้ปญัหาที่เกดิขึน้จากการบุก
รุกป่าที่ท าให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม รวมทัง้ปญัหาการ
ใชส้ารเคมหีรอืปุ๋ ยเคมทีีท่ าใหส้ารพษิปนเป้ือนสูส่ ิง่แวดลอ้ม 
และท าให้เกษตรกรได้ร ับสารพิษโดยตรง ประชาชนใน
ชุมชนจงึไดร้วมตวักนัเมื่อ พ.ศ. 2554 และเริม่ตน้กจิกรรม
กลุ่มด้วยการปลูกผกัโดยไม่ใช้สารเคม ีเลิกใช้ปุ๋ ยเคมแีละ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ ยหมักชีวภาพ 
สมุนไพรไล่แมลง การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มมีอย่าง
ต่อเน่ืองบนพื้นฐานการท างานแบบมสี่วนร่วม และพึ่งพา
ตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง จนสามารถพฒันา
เป็นศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงต้นแบบ ดงันัน้ผู้วจิยัใน

ฐานะที่เ ป็นผู้ร ับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
สระแกว้ จงึสนใจศกึษากระบวนการพฒันาชุมชนและปจัจยั
แห่งความส าเรจ็และสรุปบทเรยีนการด าเนินการของชุมชน
ดงักล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาชุมชนเกษตร
อื่นๆ ของจงัหวดัสระแก้ว ใหม้คีวามยัง่ยนืตามแนวปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงต่อไป 

  
วิธีการวิจยั 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ผู้วิจยัศึกษา
กระบวนการพฒันากลุ่มเกษตรอินทรยี์ชุมชนบ้านเขาดิน 
อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแก้ว โดยทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้อง การสนทนากลุ่ม และการสมัภาษณ์เชิงลึก 
เอกสารทีศ่กึษาเกีย่วกบัขอ้มลูพฒันาการและการด าเนินงาน
ของกลุ่มฯ ได้แก่  เอกสารก่อตัง้กลุ่ม รายชื่อสมาชิก 
โครงการต่าง ๆ ทีท่างกลุ่มฯ จดัท าเพื่อขอสนบัสนุนงบประ- 
มาณจากภาครัฐ บันทึกการประชุมกลุ่มฯ เอกสารการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาครฐั เอกสารบนัทกึการปลูก/
การสง่ผกัขายและเอกสารอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของกลุม่ฯ   

ในการสนทนากลุ่ม ผู้ร่วมสนทนากลุ่มที่คดัเลอืก
มาแบบเจาะจง ประกอบดว้ยสมาชกิกลุ่มเกษตรกรอนิทรยี ์
6 คน ได้แก่ สมาชิกที่เป็นแกนน า/กรรมการกลุ่ม 2 คน 
สมาชกิทีไ่มใ่ช่แกนน า/กรรมการ 2 คน สมาชกิทีม่กี าลงัการ
ผลติมากที่สุด 1 คนและสมาชกิที่มกี าลงัการผลติน้อยที่สุด 
1 คน ผูว้จิยัก าหนดประเดน็ในการสนทนากลุ่มเพื่อใหท้ราบ
ถงึเงื่อนไขที่ท าใหก้ลุ่มประสบความส าเรจ็และคงอยู่ ผูว้จิยั
จัดค าถามให้มีความยืดหยุ่นและสามารถเพิ่มหรือลด
ประเด็นในการสนทนากลุ่มได้ตามสถานการณ์ ผู้วจิยัเป็น
ผูด้ าเนินการสนทนากลุ่ม และมกีารบนัทกึประเดน็ระหว่าง
การสนทนา  

ในการสมัภาษณ์เชงิลกึ ผูว้จิยัเลอืกผูใ้หข้อ้มูล 15 
คน มาแบบเจาะจง โดยพจิารณาจากการมสี่วนร่วมในการ
ก่อตัง้และพฒันากลุ่มเกษตรฯ แกนน ากลุ่ม หน่วยงานที่มี
บทบาทส า คัญ ในก า รสนั บส นุนกลุ่ ม ฯ  ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล
ประกอบด้วย ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ สมาชิกกลุ่ม
เกษตรกรอินทรีย์ 6 คน เจ้าหน้าที่จากส านักงานเกษตร
อ าเภอคลองหาด 2 คน เจ้าหน้าที่จากส านักงานพฒันา
ชุมชนอ าเภอคลองหาด 1 คน เภสชักรประจ าโรงพยาบาล
คลองหาด 1 คน  เจ้าหน้าที่จากเทศบาลคลองหาด 1 คน 
เจ้าหน้าที่จากศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรบริเวณ
ชายแดนจงัหวดัสระแกว้ 1 คน และชาวบา้นทีอ่ยูใ่นชุมชนที่
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มใิช่เกษตรกร 2 คน  ผูว้จิยัก าหนดประเดน็การสมัภาษณ์ที่
เกี่ยวกับปจัจัยแห่งความส าเร็จและปญัหาที่เกิดในการ
พฒันาของกลุ่ม ผูว้จิยัเป็นผูด้ าเนินการสมัภาษณ์   

หลงัการเกบ็ขอ้มลูแต่ละครัง้ ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลู
เพิม่ท าความเขา้ใจในสิง่ที่ศกึษา ตลอดจนเพื่อให้ทราบถึง
ส่วนที่ย ังขาดหายหรือยังอธิบายไม่ได้  หลังจากนั ้น
ด าเนินการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่ย ังขาดความ
สมบูรณ์จนกระทัง่ขอ้สรุปที่ได้อิ่มตวั คอื ไม่มปีระเด็นใหม่
เพิ่มเติม ผู้วิจ ัยใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล เพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มานั ้นว่า น่าเชื่อถือหรือไม่  โดย
พจิารณาจากขอ้มลูหลายแหล่งขอ้มลู หลายเวลา และหลาย
แหล่งบุคคลเพื่อสอบทานข้อมูลที่ ได้  นอกจากน้ียัง
ตรวจสอบสามเสา้ดา้นวธิกีารโดยเกบ็ขอ้มลูดว้ยหลายวธิทีัง้
จากการศกึษาเอกสาร  การสมัภาษณ์  การสมัภาษณ์เชงิ
ลกึ การสงัเกตแบบมสีว่นรว่มและไมม่สีว่นรว่ม  

ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะห์เชงิเน้ือหาโดยน าขอ้มูลทีไ่ด้
จากการทบทวนเอกสาร การสนทนากลุ่ม การสมัภาษณ์เชงิ
ลกึ การสงัเกตแบบมสีว่นร่วมและไม่มสีว่นร่วมมาวเิคราะห์
โดยจ าแนกขอ้มูลเพื่อท าความเขา้ใจต่อความหลากหลาย
ของปรากฏการณ์ทีอ่ยู่ภายใตบ้รบิทของชุมชน หลงัจากนัน้
จดัขอ้มลูตามความสมัพนัธท์ีพ่บ ซึง่อาจเป็นความสมัพนัธท์ี่
เป็นเหตุและเป็นผลกนั มคีวามสมัพนัธแ์บบขดัแยง้กนั และ
น ามาเขยีนเป็นขอ้สรุปย่อย ๆ ต่อจากนัน้น าขอ้สรุปย่อย ๆ 
นัน้มาโยงหรอืผกูกนัใหเ้หน็เป็นแบบแผนในเรื่องพฒันาการ
ของกลุ่มฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2551- 2559 และปจัจัยแห่ง
ความส าเรจ็ในการพฒันากลุม่ฯ 

  
ผลการวิจยั 
พฒันาการของกลุ่มเกษตรอินทรีย ์
 จากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก
พบวา่ การท าเกษตรอนิทรยีข์องชุมชนบา้นเขาดนิ อ าเภอ
คลองหาด จงัหวดัสระแก้ว เริม่มาเป็นระยะเวลาประมาณ  
4-5 ปี โดยปลูกผกัสลดัจ าพวกกรนีโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดลฟี 
และสลดัแก้ว ก่อนที่จะท าเกษตรอนิทรยี์ เกษตรกรในพืน้ที่
ก็มีอาชีพการเกษตรอยู่แล้ว โดยปลูกมันส าปะหลังและ
ขา้วโพด พอถึงหน้าแล้งก็ปลูกกระเจี๊ยบและฝ้ายโดยไม่มี
การการจดัการใดๆ และหวงัพึง่แต่ธรรมชาต ิเมื่อประมาณ 
8-9 ปีทีแ่ลว้มหีน่วยราชการเขา้มาสง่เสรมิใหเ้กษตรกรท า
การเกษตรปลอดสารพิษและหาตลาดเพื่อขายสินค้าให ้

ต่อมาปี 2554 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคลองหาดไดสุ้ม่
ตรวจเลอืดของเกษตรกรในชุมชนบา้นเขาดนิ ผลการตรวจ
พบวา่ เกษตรกรสว่นมากมสีารพษิตกคา้งในกระแสเลอืดอยู่
ในระดับอันตราย ชุมชนจึงได้ร่วมกันท าประชาคมเพื่อ
หาทางออกในการจัดการปญัหาร่วมกัน  ชุมชนจึงได้
ตดัสนิใจท าเกษตรอนิทรยีเ์พื่อสง่เสรมิและสรา้งความยัง่ยนื
ใหก้บัสขุภาพ และไดต้ัง้กลุ่มเกษตรอนิทรยีข์ึน้  

กลุ่ม เกษตรอินทรีย์ของชุมชนบ้านเขาดินมี
กระบวนการพฒันา ดงัน้ี 1) ตระหนักรบัรูป้ญัหา เกษตรกร
เกิดความตระหนัก และค้นพบในปญัหาที่เกิดจากการใช้
สารเคม ีตระหนักในการรกัสุขภาพและความปลอดภยัใน
อาหารว่า  หากอาหารไม่ปลอดภยัจะส่งผลเสยีต่อสุขภาพ  
2) หาแนวทางเพื่อแกไ้ขปญัหา เมื่อกลุ่มเกษตรกรไดท้ราบ-
รับรู้ในปญัหาที่เกิดขึ้นแล้ว จึงหาแนวทางในการแก้ไข
ปญัหาทัง้ในเรื่องดินเสื่อมคุณภาพ ต้นทุนการผลิตสูง 
รวมถึงปญัหาด้านสุขภาพทัง้จากการประกอบอาชีพและ
จากการบรโิภคอาหารทีไ่ม่ปลอดภยั  จากการท าประชาคม
หมูบ่า้น เสยีงสว่นใหญ่เหน็ดว้ยกบัการท าเกษตรอนิทรยี ์ 3) 
เรยีนรู ้เมื่อกลุ่มเกษตรกรไดต้ดัสนิใจท าเกษตรอนิทรยีแ์ละ
ไดต้ัง้กลุม่เกษตรอนิทรยีข์ึน้ ผูใ้หญ่ประสทิธิ ์โสภไีดป้ระสาน
ขอความช่วยเหลอืจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อใหเ้ขา้
มาสนับสนุนด้านความรู้ ว ัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และ
งบประมาณในการท าเกษตรอินทรีย์ เช่น ศูนย์ฝึกและ
พัฒนาอาชีพราษฎรบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  เทศบาล
ต าบลคลองหาด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศยั อ าเภอคลองหาด ส านักงานเกษตรอ าเภอ
คลองหาด นอกจากน้ีหน่วยงานภาครฐัได้พากลุ่มเกษตร
อินทรีย์ไปดูงานเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเกิดความอยากท า
เกษตรอนิทรยีจ์รงิ ๆ  4) ลงมอืปฏบิตั ิการด าเนินงานของ
กลุ่ม เกษตรกรอินทรีย์ฯ  ในช่วงต้น  ได้เ ปิดรับสมัคร
เกษตรกรทีป่ลกูผกัปลอดสารพษิและมคีวามตอ้งการเขา้มา
ท าเกษตรอินทรยี์ โดยมสีมาชกิรวมกลุ่มกนั 30 ครวัเรอืน 
ในการเริม่ตน้ผูใ้หญ่ประสทิธิ ์โสภเีป็นผูน้ าโดยเป็นผูเ้ริม่ตน้
และสอนสมาชิกในการท าเกษตรอินทรยี์อย่างจรงิจงัด้วย
ตนเอง ท าให้เกดิการเรยีนรูจ้ากการลองผดิลองถูก จนเกดิ
ทกัษะ และเกดิการเรยีนรูจ้ากพื้นฐานความรูเ้ดมิ และเติม
ความรู้ใหม่โดยการปฏิบตัิจนประสบความส าเร็จ 5) การ
ปรับปรุง ในการท าการเกษตรอินทรีย์ระยะเริ่มต้นเกิด
ปญัหาหลายประการ เช่น เกษตรกรไมเ่คยมปีระสบการการ
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ท าเกษตรอินทรยี์ เพราะแนวทางที่ได้รบัการถ่ายทอดมา
เป็นการท าเกษตรอนิทรยีใ์นกระถาง จงึตอ้งมวีธิกีารเตรยีม
วสัดุปลูกที่มีความพิเศษ ปญัหาด้านงบประมาณในการ
ลงทุนซื้อวสัดุอุปกรณ์ ปญัหาจากสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็น
ฝนที่ท าให้ใบผักเสียหายหรือความร้อนที่ท าให้ผักไหม ้
ดังนัน้ทางกลุ่มจึงได้ปรับปรุงกระบวนการท า งาน โดย
ทดลองปรบัเปลี่ยนวธิกีารใช้ทรพัยากรในการปลูกพชื การ
ทดลองการใชปุ้๋ ย และการก าจดัแมลงตามธรรมชาต ิ

 พฒันาการของกลุ่มฯ สามารถแบ่งตามระยะเวลา
ของการพฒันาได้เป็น 3 ช่วง คอื ช่วงของการรวมตวัของ
กลุ่มเกษตรกรช่วงปี 2551-2553 ช่วงการเริ่มท าเกษตร
อินทรยี์ปี 2554-2557 และช่วงการพฒันากลุ่มฯ เป็นศูนย์
เรยีนรู้เพื่อการพฒันาเศรษฐกิจพอเพยีงต้นแบบปี 2558–
ปจัจุบัน รายละเอียดตามประเด็นการพัฒนาของกลุ่มฯ 
แสดงอยูใ่นตารางที ่1 

 
ตารางท่ี 1. พฒันาการกลุม่เกษตรอนิทรยีช์ุมชนบา้นเขาดนิ อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ 

ลกัษณะ รายละเอยีดกจิกรรม 
ปี 2551-2553 ปี 2554-2557 ปี 2558-ปจัจุบนั 

1) การก่อก าเนิด 
กลุม่ฯ และการ
ด าเนินงาน 

- ชว่งของการจดัตัง้กลุ่มและเริม่งาน 
- เริม่ตน้จากการท าเกษตรปลอดสารพษิ 
โดยการน าของผูใ้หญ่ประสทิธิ ์โสภ ีซึง่มี
ความรูท้างดา้นการเกษตรเน่ืองจากเรยีน
จบมาโดยตรง เริม่ตน้จากการท าดว้ย
ตวัเองก่อน 
- มกีารน าพืน้ทีส่ว่นกลางมาจดัสรรเพือ่ให้
ท าเกษตรปลอดสารพษิโดยจดัสรรให้
ครวัเรอืนละ 1 ไร ่
- ศนูยฝึ์กและพฒันาอาชพีราษฎรไทย
บรเิวณชายแดนจงัหวดัสระแกว้เขา้มาให้
ความรูแ้ละหาตลาดในการจ าหน่ายสนิคา้
ให ้แต่ยงัไมก่ารด าเนินการอยา่งชดัเจน 
- มหีน่วยงานต่าง ๆ เขา้มาใหค้วาม
ชว่ยเหลอืในการจดัการพืน้ที ่ความรูด้า้น
การเกษตร และงบประมาณ เน่ืองจาก
เป็นพืน้ทีใ่นโครงการพระราชด าร ิ
- ลกัษณะของกลุ่มเป็นกลุม่ทีไ่มเ่ป็น
ทางการ เป็นการรวมกลุม่เพื่อขายสนิคา้
เท่านัน้ 
- ลกัษณะการปลกูพชืยงัเป็นลกัษณะเป็น
พชืเศรษฐกจิเชงิเดีย่ว เชน่ มนัส าปะหลงั 
ขา้วโพด ออ้ย 
- สมาชกิในชว่งตน้มปีระมาณ 20 
ครวัเรอืน เน่ืองจากยงัไมไ่ดร้บัความ
เชื่อมัน่จากคนในชุมชน 

- ชว่งของการพฒันากลุ่ม 
- หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มา
สง่เสรมิการท าเกษตรมากยิง่ขึน้ 
โดยพฒันาการเกษตรของกลุ่ม
จากเกษตรปลอดสารพษิเป็น
เกษตรอนิทรยี ์
- มงีบประมาณจากภาครฐัมา
สนบัสนุนเพือ่ใหจ้ดัตัง้กลุ่มเกษตร
อนิทรยี ์
- มกีารจดัตัง้กลุ่มเกษตรอนิทรยี์
แบบเป็นทางการ มผีูใ้หญ่ประสทิธิ ์
โสภเีป็นประธานกลุม่ โดยเริม่ตน้
มสีมาชกิ 30 ครวัเรอืน และมี
สมาชกิกลุม่เกษตรปลอดสารพษิ 
70 ครวัเรอืน  
- ตลาดรบัซือ้เกดิขึน้โดยมมีลูนิธ ิ
เอม็โอเอไทยเป็นผูร้บัซือ้สนิคา้
ทางการเกษตรทัง้ ผกัปลอด
สารพษิ และผกัอนิทรยี ์โดยรบัซือ้
ตลอดทัง้ปี 
- ลกัษณะการท าการเกษตรจะม ี3 
รปูแบบ ไดแ้ก่ การปลกูพชื
เศรษฐกจิในพืน้ทีจ่ดัสรร 14 ไร ่
ท าเกษตรปลอดสารบนพืน้ที่
สว่นกลางทีไ่ดร้บัการจดัสรร และ
ท าเกษตรอนิทรยีบ์รเิวณบา้น 

- พฒันาตนเองจากกลุม่
เกษตรอนิทรยีเ์ป็นศนูย์
เรยีนรูเ้พือ่การพฒันา
เศรษฐกจิพอเพยีง
ตน้แบบ 
- เป็นแหลง่ศกึษาดงูาน
ใหก้บัหน่วยงานทัง้
ภายในและต่างจงัหวดั 
- สมาชกิในกลุม่
สามารถพฒันาตนเอง
เป็นวทิยากรใหค้วามรู้
กบัภาคเีครอืขา่ย 
- มสีมาชกิกลุม่เกษตร
อนิทรยี ์30 ครวัเรอืน 
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ตารางท่ี 1. พฒันาการกลุม่เกษตรอนิทรยีช์ุมชนบา้นเขาดนิ อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ (ต่อ) 
ลกัษณะ รายละเอยีดกจิกรรม 

ปี 2551-2553 ปี 2554-2557 ปี 2558-ปจัจุบนั 
2) วตัถุประสงค ์
ของกลุ่มฯ 

การรว่มกลุม่ในชว่งแรก
เป็นการจบักลุ่มกนัแบบไม่
เป็นทางการ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่
อ านาจต่อรองราคาสนิคา้
เกษตร 

ชว่งแรกการจดัตัง้กลุ่มเกษตร
อนิทรยีท์ าเพือ่ของบประมาณ
จากภาครฐัเทา่นัน้ (จากการ
สมัภาษณ์) แต่ระบุวตัถุประสงค์
ในการจดัตัง้กลุ่ม ดงัน้ี 
1. เพือ่พฒันาระบบการผลติไปสู่
แนวทางเกษตรผสมผสานทีม่ี
ความหลากหลายของพชืและ
สตัว ์
2. เพือ่พฒันาระบบการผลติที่
พึง่พาตนเองในเรือ่งของ
อนิทรยีวตัถุและธาตุอาหาร
ภายในทอ้งถิน่ 
3. เพือ่ป้องกนัและหลกีเลีย่งการ
ปฏบิตัทิีท่ าใหเ้กดิมลพษิต่อ
สิง่แวดลอ้ม 

1. เพือ่พฒันาพืน้ทีเ่ป็นศนูยก์ารเรยีนรู้
ของชุมชนทางดา้นเกษตรอนิทรยี ์
เกษตรทฤษฎใีหม ่โดยมแีนวคดิปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นพืน้ฐานการเรยีนรู ้
2. เพือ่พฒันาและสรา้งเครอืขา่ย
เกษตรกรในพืน้ทีใ่หม้คีวามรูด้า้นเกษตร
อนิทรยี ์เกษตรทฤษฎใีหม ่โดยมแีนวคดิ
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นพืน้ฐาน
การเรยีนรู ้
3. เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากร
อยา่งคุม้คา่ และ ยัง่ยนื ภายใตแ้นวทาง
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และการ
พึง่พาตนเองอยา่งยัง่ยนื 
4. สง่เสรมิใหเ้กดิครวัเรอืนเศรษฐกจิ
พอเพยีงขึน้ในพืน้ที ่และการแลกเปลีย่น
เรยีนรูก้บัเกษตรกรเครอืขา่ยทีอ่ยูน่อก
พืน้ที ่
5. การเปลีย่นแปลงอาชพีจากการเกษตร
แบบเชงิเดีย่วโดยใชส้ารเคม ีมาเป็น
ชุมชนทีม่อีาชพีปลกูผกัปลอดสารพษิ 

3) เป้าหมายเชงิ
รปูธรรม 

ไมม่กีารก าหนดอยา่ง
ชดัเจน 

ไมม่กีารก าหนดอยา่งชดัเจน หมูบ่า้นสามารถเดนิตามแนว
พระราชด ารขิองในหลวง ในเรื่อง
เศรษฐกจิพอเพยีง ทุกคนมอีาชพีหลกั
และอาชพีเสรมิตลอดทัง้ปี รายไดเ้ฉลีย่
ต่อคนต่อปีอยูท่ี ่60,000-70,000 บาท 
และทีเ่หน็ชดัคอืทุกคน มเีงนิออม ชุมชน
น้ีมกีารพฒันาอาชพี พฒันาชุมชน 
พฒันาคน ไปพรอ้มกนั มกีารบรูณาการ
เชื่อมโยงกนั จงึท าใหม้คีวามเขม้แขง็ 
และยัง่ยนื ซึง่สิง่หน่ึงทีท่ าใหเ้หน็ไดช้ดัวา่
ชุมชนเขม้แขง็กค็อื มกีองทุน มกีารออม
เงนิในชุมชนคอ่นขา้งมาก ปจัจบุนัมี
เงนิทุนในชุมชนราวกวา่ 10 ลา้นบาท มี
บญัชธีนาคารในแต่ละกลุม่อาชพี 50 กวา่
บญัช ีในหมูบ่า้น มอีงคค์วามรู ้มภีมูิ
ปญัญาทอ้งถิน่ มปีราชญช์าวบา้น 
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ตารางท่ี 1. พฒันาการกลุม่เกษตรอนิทรยีช์ุมชนบา้นเขาดนิ อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ (ต่อ) 
ลกัษณะ รายละเอยีดกจิกรรม 

ปี 2551-2553 ปี 2554-2557 ปี 2558-ปจัจุบนั 
4) ผลการ
ด าเนินงานของ
กลุม่ฯ 

- การท าเกษตรปลอด
สารพษิเริม่ท าจากผูน้ า
เพือ่ใหค้นในชุมชนเหน็เป็น
ตวัอยา่ง 
- สมาชกิในกลุม่เริม่มรีายได้
ทีช่ดัเจน 

- พฒันาระบบการเกษตรใน
ชุมชนจากเกษตรทีพ่ึง่สารเคม ี
เป็นเกษตรอนิทรยีแ์ละเกษตร
ปลอดสารพษิ  
- สมาชกิในกลุม่มอีงคค์วามรูใ้น
การตรวจสารปนเป้ือนในสนิคา้
เกษตรของตนเองไดโ้ดยการสุม่
ตรวจสนิคา้ทุกวนัทีส่ง่ขาย 

- จดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูข้องชุมชน
ทางดา้นเกษตรอนิทรยี ์เกษตรทฤษฎี
ใหม ่โดยมแีนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงเป็นพืน้ฐานการเรยีนรู ้
- สมาชกิในกลุม่สามารถพฒันาตนเอง
เป็นผูท้ีส่ามารถถ่ายทอดความรูใ้หก้บั
ภาคเีครอืขา่ยได ้
- การสุม่ตรวจหาสารตกคา้งในเลอืด
เกษตรกรทีเ่ป็นสมาชกิในกลุม่ไมพ่บสาร
ตกคา้งรอ้ยละ 100 
- เป็นแหลง่ศกึษาดงูานใหก้บัภาคี
เครอืขา่ย 

5) พชืทีป่ลกู - พชืไรเ่ชงิเดีย่ว เชน่ 
ขา้วโพด มนัสาปะหลงั ออ้ย 
- ผกัเศรษฐกจิ เชน่ คะน้า 
กะหล ่าปล ี

ปลกูผกัสลดัจ าพวกกรนีโอ๊ค เรด
โอ๊ค เรดลฟี บตัเตอรเ์ฮด คอส 
และสลดัแกว้ 

เหมอืนระยะปี 2554-2557 

6) พืน้ทีป่ลกู เกษตรปลอดสารพษิท าโดย
ปลกูลงแปลง 

- ปลกูในกระถางตัง้สงู 1 เมตร 
- โรงเรอืน 
- ใชน้้าสม้ควนัไม ้

เหมอืนระยะปี 2554-2557 

7) ตลาดรบัซือ้ ตลาดคา้สง่และคา้ปลกีใน
จงัหวดั 

มลูนิธ ิเอม็โอเอไทย มลูนิธ ิเอม็โอเอไทย 

8) 
กระบวนการ
ไดม้าซึง่
สมาชกิ 

- มกีารรบัสมาชกิโดย
ชกัชวนจากคนทีท่ า
การเกษตรในพืน้ที ่
- ภาคสมคัรใจ 

เหมอืนระยะปี 2551-2553 เหมอืนระยะปี 2551-2553 และ 
ไมม่กีารรบัสมาชกิเพิม่ เนื่องจากก าลงั
การผลติสมดุลกบัความตอ้งการของ
ตลาด และ เหตุผลดา้นราคาของสนิคา้ 

9) โครงสรา้ง
การบรหิารงาน
ของกลุ่มฯ 

- กลุม่เกษตรปลอดสารพษิ 
ไมม่โีครงสรา้งการบรหิารที่
ชดัเจน 

- กลุม่เกษตรอนิทรยี ์มี
คณะกรรมการบรหิาร 
ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ 
รองประธาน เหรญัญกิ 
กรรมการ เลขานุการ และ
ผูช้ว่ยเลขานุการ 
- ทีป่รกึษากลุม่ ไดแ้ก่ 
หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

เหมอืนระยะปี 2554-2557 
- การจดัการเงนิจากการขายสนิคา้ 
เกษตรกรจะเป็นผูม้ารบัเงนิดว้ยตนเอง 

10) การ
คดัเลอืก
คณะกรรมการ
ของกลุ่มฯ 

ไมม่กีรรมการ - ใชว้ธิกีารสมคัรใจท างานตาม
ความถนดั การเสนอชื่อและ
รบัรอง 

เหมอืนระยะปี 2554-2557 
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ตารางท่ี 1. พฒันาการกลุม่เกษตรอนิทรยีช์ุมชนบา้นเขาดนิ อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ (ต่อ) 
ลกัษณะ รายละเอยีดกจิกรรม 

ปี 2551-2553 ปี 2554-2557 ปี 2558-ปจัจุบนั 
11) การ
ประชุมของ
คณะกรรมการ
กลุม่ฯ 

ไมม่กีารประชุม - ไมม่กี าหนดแน่นอน 
- ประชุมทนัททีีพ่บปญัหาของสนิคา้ 
ประชุมแลกเปลีย่นขอ้มลูและ
ประสบการณ์ เสนอแนะขอ้คดิเหน็ 
สรปุปญัหารว่มกนั และชว่ยเหลอืกนั 
- ประชุมเมือ่มผีูม้าศกึษาดงูาน 

เหมอืนระยะปี 2554-2557 

12) ลกัษณะ
และรปูแบบ
ความสมัพนัธ์
ของสมาชกิใน
กลุม่ฯ 

- มาจากหลายพืน้ที ่
มาจากหลายจงัหวดั 
ไมไ่ดอ้ยูร่ว่มกนั
ตัง้แต่เลก็จนโต 
- มลีกัษณะ
ความสมัพนัธส์นิท
สนมแบบพวกหมู ่

เหมอืนระยะปี 2551-2553 เหมอืนระยะปี 2551-2553 

13) การมสีว่น
รว่มของ
ทมีงานและ
สมาชกิ 

ไมม่กีจิกรรมรว่มกนั 
นอกจากการรวม
สนิคา้เพือ่ขาย 

- มกีารคน้หาสาเหตุของปญัหา
รว่มกนั 
- รว่มวางแผนและตดัสนิใจท า
เกษตรอนิทรยี ์
- การรว่มกนัด าเนินการ ในชว่งตน้
ของการพฒันา 
- รวมตวัเพือ่เพิม่อ านาจการต่อรอง
ราคา และหาตลาด 

- รว่มกนัแกป้ญัหาในการดาเนินงานเมือ่เกดิ
ปญัหากบัสนิคา้ทีผ่ลติ 
- จดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูข้องชุมชนทางดา้น
เกษตรอนิทรยี ์เกษตรทฤษฎใีหม ่โดยมี
แนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเป็น
พืน้ฐานการเรยีนรู ้

14) ปญัหา 
อุปสรรคและ
ขอ้จากดัในการ
ด าเนินงาน 

- พชืทีป่ลกูขายไมไ่ด้
ราคา 
- ไมม่ตีลาดรองรบัที่
เพยีงพอ 

- การท าเกษตรอนิทรยีท์ ายาก ตอ้ง
ใชต้น้ทุนสงู 
- ลกัษณะเกษตรอนิทรยีข์องบา้น
เขาดนิเป็นการปลกูในกระถาง จงึ
ท าใหต้อ้งใชแ้รงงานคอ่นขา้งมาก 

- ขอ้จ ากดัดา้นราคา หากเกษตรกรขายให้
เอกชนรายอื่น  
- ถงึแมจ้ะมกีารสนบัสนุนใหม้กีารท าเกษตร
อนิทรยี/์เกษตรปลอดสารพษิ พรอ้มทัง้หา
ตลาดใหแ้ต่พบวา่ อาชพีหลกัของคนใน
ชุมชนยงัเป็นการปลกูพชืไร ่การท าเกษตร
อนิทรยี/์เกษตรปลอดสารพษิเป็นเพยีงอาชพี
เสรมิ 
- ลกัษณะเกษตรอนิทรยีข์องบา้นเขาดนิเป็น
การปลกูในกระถาง จงึท าใหต้อ้งใชแ้รงงาน
คอ่นขา้งมาก 

 
ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ 
 ปจัจัย 5 ประการที่มีผลท าให้กลุ่มเกษตรกร
อนิทรยีช์ุมชนบา้นเขาดนิ อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้

ประสบความส าเร็จ คือ ผู้น า องค์กรสนับสนุนและภาคี
เครือข่าย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการ
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กลุม่ การมพีืน้ทีท่ีด่แีละเหมาะสมต่อการเกษตรอนิทรยี ์และ
การมตีลาดรองรบัผลผลติ 

ผูน้ าเป็นตวัอย่างที่ดใีนการผลกัดนัใหก้ลุ่มเกษตร
ในชุ มชนมีก า รพัฒนา โดย ใช้ตน เ อ ง เ ป็ นผู้ น า ก า ร
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนคอยแสวงหาช่องทางและประสาน
ความร่วมมอืจากภาคเีครอืข่ายต่างๆ ผูน้ ามศีกัยภาพเน่ือง
จบการศกึษาทางด้านการเกษตรมาโดยตรง ท่านจงึได้น า
ความรู้ความช านาญด้านการเกษตรเข้ามาพฒันาชุมชน 
และสามารถประสานงานกบัภาคเีครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ขา้
มารว่มในการพฒันาชุมชน  

องค์กรสนับสนุนและภาคีเครือข่าย เป็นปจัจัย
ส าคญัประการหนึ่งทีท่ าใหชุ้มชนสามารถพฒันามาจนถงึทุก
วนัน้ี โดยเริม่ตัง้แต่การเขา้มาปรบัปรุงพืน้ทีใ่หเ้หมาะกบัการ
ท าการเกษตร มีหน่วยงานต่าง  ๆ เข้ามาสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินการและการสรา้งสิง่ปลกูสรา้งต่าง 
ๆ ทัง้ยงัช่วยหาตลาดเพื่อใหเ้กษตรกรสามารถขายผลผลติ
ได้ การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และความรู้สามารถท าให้
เกษตรกรที่มทีุนน้อยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพฒันา
ตนเองได ้  

การมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการกลุ่มของชุมชน
เป็นปจัจัยส าคัญอีกประการหน่ึง  การมีส่วนร่วมในการ
ค้นหาปญัหาที่เกิดกับชุมชน  หาทางแก้ร่วมกันโดยการ
จดัท าประชาคมหมู่บ้าน ร่วมกนัด าเนินการและช่วยเหลือ
กนัจนประสบความส าเร็จ  และก็ก้าวเดนิไปพร้อม ๆ กนั 
ซึ่งเห็นได้จากการที่ชุมชนได้ร่วมกันท าประชาคมเพื่อ
หาทางออกในการจดัการปญัหารว่มกนั ทางชุมชนจงึไดเ้หน็
ความส าคญัของการท าการเกษตรอนิทรยี์ที่จะส่งเสรมิและ
สรา้งความยัง่ยนืใหก้บัสขุภาพ  

การมพีืน้ทีท่ีด่แีละเหมาะสมต่อการเกษตรอนิทรยี์
เป็นปจัจยัส าคญัอกีประการหน่ึง  เดมิพืน้ที่ดงักล่าวเป็นป่า
สงวนแหง่ชาตทิ าใหด้นิยงัมคีวามอุดมสมบรูณ์เป็นอยา่งมาก 
ประกอบกบัมแีหล่งน ้าขนาดใหญ่ที่สามารถน ามาใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค และท าการเกษตรไดต้ลอดทัง้ปี นอกจากนัน้
ยงัมแีหล่งน ้าใตด้นิทีส่ามารถน าขึน้มาใชใ้นการเกษตรไดอ้กี
ดว้ย   

การมีตลาดรองรับผลผลิตเป็นปจัจัยส าคัญอีก
ประการหน่ึง สิง่ส าคญัของการท าเกษตรไม่ใช่เพยีงแต่การ
ขายพชืที่ปลูกได้ แต่สิง่ที่ส าคญักว่าคือสามารถขายได้ใน
ราคาทีเ่หมาะสมและไมข่าดทุน สามารถน าเงนิมาหมุนเวยีน
เพื่อเลีย้งตนเองและครอบครวัได ้ ชุมชนบา้นเขา้ดนิประสบ

ความส าเรจ็เป็นอยา่งมากในประเดน็น้ีเน่ืองจากมมีลูนิธเิอม็
โอเอไทยมารับซื้อผลผลิตถึงที่ แม้จะมีผักเพียงแค่ครึ่ง
กิโลกรมัก็รบัซื้อ ทัง้ยงัมีการหาตลาดภายในจงัหวดัเพื่อ
กระจายสนิค้า เช่น โรงพยาบาล รา้นสเต็ก ภายในจงัหวดั 
และยงัมตีลาดชายแดนไทย-กมัพชูาจุดผ่อนปรนบา้นเขาดนิ
ซึง่เป็นตลาดคา้สง่ ท าใหส้ามารถขายผลผลติไดห้มด 
อปุสรรคในการพฒันากลุ่มเกษตรอินทรีย ์

อุปสรรคในการพฒันากลุ่มเกษตรอนิทรยี์ทีพ่บ คอื 
1) การท าเกษตรอนิทรยี์ในพื้นที่มลีกัษณะเป็นอาชพีเสรมิ 
แรงงานสว่นใหญ่คอืผูส้งูอายุที่อยู่กบับา้น หากตัง้ใจจะเพิม่
ปรมิาณการปลกูจะตอ้งใชแ้รงงานมากซึง่เป็นไปไดย้าก  2) 
ลกัษณะการปลูกพชือนิทรยี์ของชุมชนบ้านเขาดนิเป็นการ
ปลูกลงกระถาง ดงันัน้จึงใช้งบประมาณค่อนข้างสูงเพราะ
ตอ้งมโีรงเรอืน เกษตรกรจะใชพ้ืน้ทีร่อบ ๆ บา้นบนเน้ือที ่1 
ไร่ในการปลูก 3) ชนิดของพชืที่ปลูกในลกัษณะอนิทรยีต์อ้ง
ใชค้วามพถิพีถินัในการดแูล เพราะเป็นพชืทีม่คีวามทนทาน
ต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มต ่า อกีทัง้พชืในกลุ่ม
ผกัสลดัเป็นพชืใบบางและแมลงศตัรูพชืเขา้ท าลายได้ง่าย 
ดงันัน้จึงต้องใช้เวลาและความใส่ใจที่สูงกว่าการปลูกพืช
ชนิดอื่น   4) การรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีน์ัน้มหีลาย
มาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ของชุมชนบ้านเขาดินไม่เข้า
มาตรฐานตามทีก่รมวชิาการเกษตรก าหนด (4) ดงันัน้กรมฯ 
จงึไมส่ามารถออกใบรบัรองสนิคา้เกษตรอนิทรยีใ์หไ้ด้ จงึท า
ใหก้ารขยายตลาดเป็นไปไดย้าก มเีพยีงมลูนิธเิอม็โอเอไทย
ทีร่บัซื้อในนามของผกัอนิทรยี์  5) จากขอ้มูลพบว่า ผกั
อนิทรยีท์ี่ขายให้กบัมูลนิธเิอม็โอเอไทยจะขายได้ราคาที่ต ่า
กว่าทอ้งตลาด ท าใหเ้กษตรกรใหค้วามสนใจในการเขา้ร่วม
กลุม่คอ่นขา้งน้อย 
 

การอภิปรายและสรปุผล 
การก่อตัง้และพฒันาการของกลุ่มเกษตรอินทรยี ์

ชุมชนบ้านเขาดิน อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแก้ว เริ่ม
จากการจดัท าประชาคมเพื่อแกป้ญัหาทีเ่กดิในพืน้ที ่ ชุมชน
เหน็ความส าคญัของการท าเกษตรอนิทรยี์เพื่อส่งเสรมิและ
สรา้งความยัง่ยนืใหก้บัสุขภาพ  ประกอบกบัการทีภ่าครฐัมี
นโยบายในการส่งเสริมการพฒันาชุมชนให้เข้มแข็ง  จน
สามารถพฒันาตนเองเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของกองนโยบาย
เทคโนโลยเีพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยัง่ยนื ส านกังาน
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่พบว่า การก่อตัง้และ
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พฒันาการของกลุ่มเกษตรกรเริม่ตน้จากการทีภ่าครฐัเขา้มา
สนบัสนุนปจัจยัทีจ่ าเป็นไดแ้ก่ งบประมาณ ความรู ้และวสัดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิง่ที่ชุมชนประสบปญัหา ท าใหแ้กน
น าร่วมกนัคดิและหาแนวทางในการแกป้ญัหาร่วมกบัคนใน
ชุมชน แต่การพฒันาของกลุ่มเกษตรฯ ในการศกึษาน้ีมี
ขอ้จ ากดัเรื่องการขยายกลุ่ม เน่ืองจากตัง้แต่เริม่จดัตัง้จนถงึ
ปจัจุบัน กลุ่มไม่มีการขยายหรือเติบโตซึ่งข ัดแย้งกับ
การศกึษาของเทอดศกัดิ ์ ค าเหมง็ เรื่อง “การถอดบทเรยีน
และการขยายผลการใช้ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในระบบ
ก า ร เ ก ษ ต ร ท ฤ ษฎี ใ ห ม่ ข อ ง ก ลุ่ ม เ ก ษ ต ร ก ร ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน” (5) ที่ว่า กลุ่มที่ประสบ
ความส าเรจ็หลายกลุ่มนัน้พฒันาขึ้นมาจากการรวมตวักนั
ของราษฎรกลุม่เลก็ ๆ จากนัน้จงึค่อยกา้วไปสูก่ารพฒันาใน
เรื่องอื่น ๆ ปรมิาณการผลติเพื่อการคา้และการเพิม่ขึน้ของ
สมาชิกที่น้อยอาจเกิดจากเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มฯ ไม่
เป็นไปตามมาตรฐานทีก่รมวชิาการเกษตรก าหนด จงึสง่ผล
ใหผ้กัที่ไดจ้ากการปลูกไม่สามารถส่งขายในนามของสนิคา้
เกษตรอนิทรยีไ์ด้ จงึเกดิการผูกขาดดา้นการตลาดกบัผูร้บั
ซื้อบางราย นอกจากน้ีการท าเกษตรอนิทรยีข์องชุมชนเป็น
เกษตรอินทรีย์ ในกระถางต้องปลูกในโรงเรือน ที่ ใช้
งบประมาณมาก ท าให้การขยายกลุ่มฯ เป็นไปได้ยาก 
ประเดน็น้ีตอ้งไดร้บัการศกึษาต่อไปวา่ เหตุใดกลุม่เกษตรกร
อนิทรยีช์ุมชนบา้นเขาดนิ อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ 
จงึไมม่กีารเตบิโตของกลุ่ม   

การรวมกลุ่มท าเกษตรอินทรีย์เป็นชุมชนพึ่งพา
ตนเองมีองค์ประกอบพื้นฐาน 3 ประการ (6) ได้แก่ 1) 
ความรูท้ีไ่ดม้าจากการฝึกอบรมทัง้ความรูด้า้นกายภาพ ซึ่ง
ไดแ้ก่ทกัษะในการประกอบอาชพีทีส่ าคญั คอื การฝึกอบรม
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิด สามารถหาทางออก
แกป้ญัหาและอุปสรรค จนประสบความส าเรจ็ในการเปลีย่น
ระบบการผลติได ้  2) ทรพัยากรธรรมชาต ิปจัจยัการผลติที่
เอื้ออ านวยต่อการปลูกผกัปลอดสารพษิ คือ ดินที่มคีวาม
อุดมสมบรูณ์ระดบัหน่ึงถงึแมว้่าจะผ่านการปลกูพชืเชงิเดีย่ว
และการใชส้ารเคมมีานาน แต่ยงัมคีวามสามารถในการฟ้ืน
ตวัใหก้ลบัมาอุดมสมบูรณ์หรอืเขา้สูส่มดุลของระบบนิเวศได้
อกีครัง้ น ้าที่มเีพยีงพอส าหรบัการเพาะปลูกสามารถใช้ใน
การเพาะปลกูตลอดปี  รวมทัง้สภาพภูมอิากาศของบา้นเขา
ดนิที่มอีากาศดีตลอดปีท าให้พชืผกังอกงามเจรญิเติบโตดี  
3) ดา้นสงัคมหรอืความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของชุมชน 
เน่ืองจากจุดเริม่ตน้ของชุมชนน้ีเป็นชุมชนทีไ่ดร้บัการจดัสรร

พืน้ที่จากภาครฐัและอยู่ภายใต้การดูแลของทหาร โดยเป็น
หมู่บ้านป้องกนัตนเองชายแดน (ปชด.) ดงันัน้จงึเน้นเรื่อง
กฎระเบยีบ  ท าให้ประชาชนในชุมชนบ้านเขาดนิ มคีวาม
ร่วมมือ มีความสามัคคีและการดูแลกัน มีการแบ่งปนั
ชว่ยเหลอืและแลกเปลีย่นกนัทุกดา้น  
 
ข้อเสนอแนะ  

การด าเนินงานของกลุ่มเกษตรอนิทรยี์ ชุมชนบา้น
เขาดิน อ าเภอคลองหาด จังหวดัสระแก้ว ถือว่าประสบ
ความส าเร็จในระดบัหน่ึง แต่ความเขม้แขง็อาจยงัไม่มาก
พอที่จะมผีลต่อความยัง่ยนืในอนาคต ขอ้เสนอแนะในการ
ด าเนินการต่อไปคอื  1) การขยายกลุ่ม ควรมเีปิดรบัสมคัร
เกษตรกรที่มีความสนใจให้เข้ามามีส่วนร่วมในการท า
เกษตรอินทรีย์มากขึ้น  หรอืให้ผู้ที่สนใจเข้ามาทดลองท า
เกษตรอนิทรยีท์ีแ่ปลงของศูนยเ์รยีนรูเ้พื่อประเมนิตนเองว่า
สามารถท าไดห้รอืไม่  2) การพฒันามาตรฐานทีภ่าครฐั
ก าหนด เน่ืองจากเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยมีหลาย
มาตรฐานและหลายหน่วยงานในการรับรองมาตรฐาน 
ดงันัน้ในการส่งเสรมิเกษตรกรให้ท าเกษตรอินทรยี์ควรยดึ
มาตรฐานทีก่รมวชิาการเกษตรใหก้ารรบัรอง เพื่อใหผ้ลผลติ
ที่ออกมาเป็นที่ยอมรบัและสามารถขยายตลาดได้ โดยไม่
เกดิการผกูขาดกบัผูซ้ือ้รายเดยีว  3) การท าเกษตรอนิทรยี์
ของชุมชนบา้นเขาดนิเป็นเกษตรอนิทรยีใ์นกระถางทีต่อ้งใช้
ทุนสงู ดงันัน้ควรมกีารพฒันาการท าเกษตรอนิทรยีล์งแปลง
ปลกูเพือ่ลดตน้ทุนในการผลติ ซึง่อาจสง่ผลใหม้เีกษตรกรให้
ความสนใจมากขึน้ 4) ลกัษณะการท าเกษตรอนิทรยีข์อง
ชุมชนบา้นเขาดนิเป็นการท าแบบอาชพีเสรมิ และพชืทีป่ลูก
เน้นการปลูกผกัสลดัเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้ภาครฐัควรเขา้ไป
สง่เสรมิใหม้กีารท าเกษตรอนิทรยีใ์นพชืเศรษฐกจิตวัอื่นดว้ย 
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คลองหาด เทศบาลคลองหาด ศูนย์ฝึกและพฒันาอาชีพ
ราษฎรบริเวณชายแดนจงัหวดัสระแก้ว และสมาชิกกลุ่ม
เกษตรอนิทรยีช์ุมชนบา้นเขาดนิ 
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