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แนวทางการสร้างเครือข่ายกับการพัฒนาเป็ นชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่มเกษตร
อิ นทรียบ์ า้ นดอนศาลเจ้า ตาบลบ่อสุพรรณ
อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
GUIDELINES FOR CREATING THE NETWORK AND THE DEVELOPMENT
TO SELF-RELIANCE COMMUNITY OF AN ORGANIC AGRICULTURAL
GROUP AT BAN DON SAN JAO, BORSUPHAN SUB-DISTRICT,
SONGPEENONG DISTRICT, SUPHANBURI PROVINCE
สุเทพ คำเมฆ
Suthep Khammek
บทคัดย่อ
กำรศึกษำครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำลักษณะและบทบำทของเครือข่ำย รวมทัง้ แนวทำงกำรสร้ำง
เครือข่ำยเพื่อกำรเป็ นชุมชนพึง่ ตนเอง โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภำพ มีพน้ื ทีข่ องกลุ่มเกษตรอินทรียบ์ ำ้ น
ดอนศำลเจ้ำ จ.สุพรรณบุรี เป็ นกรณีศกึ ษำ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธกี ำรสนทนำกลุ่ม กำรสัมภำษณ์เชิงลึก
และ สังเกตแบบไม่มสี ่วนร่วม กับกลุ่มตัวอย่ำง ซึง่ ประกอบด้วย แกนนำและสมำชิกกลุ่มเกษตรอินทรียบ์ ำ้ น
ดอนศำลเจ้ำ ผูน้ ำชุมชน และหน่วยงำนภำยนอกทีม่ บี ทบำทเกีย่ วข้อง
ผลกำรศึกษำ พบว่ำ กลุ่มเกษตรอินทรียบ์ ำ้ นดอนศำลเจ้ำได้ให้ควำมสำคัญในกำรพัฒนำ “เครือข่ำย
ของกลุ่ม ซึง่ มีบทบำทในกระบวนกำรดำเนินงำนของกลุ่มตัง้ แต่ กำรวำงแผน (Plan) กำรลงมือปฏิบตั ิ (Do)
กำรตรวจสอบ (Check) จนถึงกำรแก้ไขและปรับปรุงกำรดำเนินงำน (Act) โดยกลุ่มเกษตรอินทรียม์ จี ุดเน้นใน
กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยทัง้ ภำยในชุมชนและภำยนอกชุมชน ให้เกิดกำรเชื่อมโยงและขยำย
กำรทำงำนร่วมกัน รวมทัง้ ส่งเสริมและเปิ ดโอกำสให้สมำชิกและเครือข่ำยได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรคิดและ
ตัดสินใจในกำรทำงำนทุกขัน้ ตอน ดังนัน้ กำรนำบทบำทของเครือข่ำยไปใช้เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำเป็ นชุมชน
พึง่ ตนเอง หลักกำรทีส่ ำคัญทีไ่ ด้เป็ นข้อเรียนรูจ้ ำกกลุ่มเกษตรอินทรียบ์ ำ้ นดอนศำลเจ้ำ คือ หนึ่ง เครือข่ำยแต่
ละกลุ่มจะต้องมีกำรผนึ กกำลังท ำงำนร่ วมกันของแต่ ละเครือข่ำยทัง้ ในระดับ ชุมชนด้วยกันและเครือ ข่ำ ย
หน่ วยงำนภำยนอก สอง กำรขยำยกลุ่มเครือข่ำยและเชื่อมโยงกำรทำงำนให้ใหญ่ขน้ึ ทัง้ ภำยในและภำยนอก
ชุมชน สำม กำรเปิ ดเวทีและพื้นทีแ่ ลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่งึ กันและกันของกลุ่มเครือข่ำยภำยในและภำยนอก สี่
กำรเสริมสร้ำงและถ่ำยทอดองค์ควำมรูข้ องเครือข่ำยแต่ละกลุ่มเพื่อให้เกิดกำรแบ่งปั นและแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ร่วมกัน ดังนัน้ กำรพัฒนำเครือข่ำยเป็ นตัวขับเคลื่อนทีส่ ำคัญในกระบวนกำรทำงำนทีท่ ำให้เกิดควำมเข้มแข็ง
ของกลุ่มเกษตรอินทรียบ์ ้ำนดอนศำลเจ้ำ จึงส่งผลทำให้ชุมชนและสมำชิกในชุมชนมีควำมเป็ นอยู่ท่ดี ี และมี
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กำรพึ่งพำและช่วยเหลือซึ่งกันและกันทัง้ กลุ่ มภำยในและภำยนอกชุมชน จนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้อย่ำง
ยังยื
่ น
คาสาคัญ: เครือข่ำย, ชุมชนพึง่ ตนเอง, กลุ่มเกษตรอินทรีย,์ กำรพัฒนำชุมชน

ABSTRACT
This study aimed to investigate the characteristics and role of network, it was selected as a
case study and guidelines for creating the network and develop to self-reliance community.
Research methodology was based on qualitative approach to Baan Don San Chao Organic
Agriculture Group, Suphanburi Province, The data was collected by in-depth interviews, focus group
discussions, and non-participatory observations with leaders and the organic agriculture members
group, community leaders, key informants and the external department that involving the group.
Findings revealed that they most had given importance to the development of Baan Don
San Chao Organic Agriculture Group. About network processes was focus respectively in the played
crucial roles in the group’s operation from to Plan, to Do, to Check and Act processes. The organic
agriculture group emphasized the importance of networking and strengthening of current networks
both within and outside the group. It was also widely opened for members and networks to get
participated in the brainstorming and decision processes. The important principle to be learned from
the Baan Don San Chao organic groups was one of the issues. First each network members would
have to join forces to work together on each network. The second issues should expand the network
and linked to larger operation, both within and outside community. The third issue was opened
space then learning each other's internal and external networks. The Fourth issues the strengthening
knowledge of each network group should share and exchange to each other. Therefore, network
development was the important driver in the work process to the amount of work that causes the
strength of the Baan Don San Chao organic groups. As the result, community members and the
community's well-being, be rely on and help each other both inside and outside the community until
be self sustainably.
Keywords: Network, Community Self-Reliance, The Organic Groups, Community Development.

บทนา
กำรพัฒนำของประเทศไทยที่ผ่ำนมำมีกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่เกิดขึน้ มำกมำยทัง้ ด้ำนบวก และ
ด้ำนลบ ภำยใต้แ ผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติท่ี 1-7 ที่มุ่ งเน้ น กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ และ
โครงสร้ำงพืน้ ฐำนของประเทศเป็ นหลัก โดยเฉพำะภำคกำรเกษตรทีเ่ ป็ นตัวขับเคลื่อนทำงเศรษฐกิจได้มกี ำร
เปลี่ยนแปลงจำกกำรทำเกษตรแบบสมัยเก่ำมำเป็ นกำรเกษตรสมัยใหม่ท่นี ำเทคโนโลยี เครื่องจักรก ล และ
สำรเคมีเข้ำมำช่วยในกำรประกอบอำชีพ และเกิดรูปแบบอุ ตสำหกรรมกำรเกษตร ฟำร์มเกษตรกรรม และ
ฟำร์มเลี้ยงสัต ว์จำกนำยทุนหรือบริษัทในภำคเอกชน มีพ่อ ค้ำคนกลำงในระบบตลำดสิน ค้ำที่มำกขึ้นและ
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เกษตรกรต้องแข่งขันต่อสูช้ ่วงชิงทรัพยำกรกำรผลิตจำกอำนำจภำยนอก จึงทำให้เกิดควำมไม่มนคงทำงอำชี
ั่
พ
จำกปั ญหำเรื่องทรัพยำกรในกำรผลิต ต้นทุน รำคำสินค้ำที่ไม่แน่ นอน ขำดทุนและมีหนี้สน้ิ เพิม่ ขึน้ กำรใช้
1
สำรเคมีทส่ี งู ขึน้ และต้องพึง่ พำปั จจัยภำยนอกในกำรประกอบอำชีพอย่ำงต่อเนื่อง ในด้ำนสุขภำพเกษตรกร
ก็มคี วำมเสีย่ งต่อปั ญหำสุขภำพซึง่ เป็ นควำมเจ็บป่ วยตำมลักษณะของงำนจำกกำรประกอบอำชีพสูงทีส่ ุดเมื่อ
เทียบกับแรงงำนในภำคกำรทำงำนอื่นๆ โดยส่วนใหญ่เป็ นโรคทีเ่ กิดจำกสำรกำจัดศัตรูพชื มำกทีส่ ดุ 2
จำกปั ญหำข้ำงต้นดังกล่ำว จึงเกิดกระแสกำรพัฒนำของหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภำครัฐและเอกชน
และกำรตื่น ตัว ของชุ ม ชนเพื่อ ที่จ ะพัฒ นำชุ ม ชนแนวใหม่ ม ำกขึ้น และขับ เคลื่อ นนโยบำยเกี่ย วกับ ชุ ม ชน
พึง่ ตนเองในหลำยๆ พืน้ ที่ โดยแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมตัง้ แต่ฉบับที่ 8 จนถึงแผนปั จจุบนั เป็ นยุคกำร
เปลี่ยนผ่ำนกระบวนทัศน์ใหม่ในกำรพัฒนำ ที่ให้ควำมสำคัญกับสังคมมำกขึน้ ยึด “ภำคประชำชน” เป็ น
ศูนย์กลำงในกำรพัฒนำเน้นกำรมีสว่ นร่วมในกำรพัฒนำและแก้ไขปั ญหำ โดยมีแนวคิดในกำรสร้ำงควำมยังยื
่ น
ให้กบั ชุมชนทีเ่ รียกว่ำ “ชุมชนพึง่ ตนเอง” เพื่อให้ชุมชนมีสว่ นร่วมและกำรตื่นตัวเพื่อทีจ่ ะพัฒนำชุมชนแนวใหม่
มำกขึ้นและขับเคลื่อนนโยบำยเกี่ยวกับชุมชนพึ่ งตนเองในหลำยๆ พื้นที่ เพื่อพัฒนำกำรร่วมกลุ่มส่งเสริม
คุณภำพชีวติ ของประชำชนให้ดขี น้ึ และสิง่ หนึ่งทีถ่ ูกหยิบยกให้เป็ นปั จจัยสำคัญในกำรขับเคลื่อนก็คอื “ทุนทำง
สังคม” 3
“เครือข่ำยของกลุ่ม” เป็ นทุนทำงสังคมประเภทหนึ่งทีเ่ กิดจำกร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน ทีท่ ำให้
เกิดควำมสัมพันธ์ในลักษณะเครือข่ำยของคน หรือสถำบันชุมชน บนพืน้ ฐำนควำมสัมพันธ์ของกำรมีส่วนร่วม
กำรพึง่ พำอำศัยกัน กำรไว้วำงใจ ควำมช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน และกำรเรียนรูแ้ ลกเปลีย่ นกัน และมีแนวทำงกำร
ปฏิบตั ทิ ยี ดึ ถือเป็ นแบบแผนของกลุ่ม4 กำรพัฒนำเครือข่ำยทัง้ ภำยในและภำยนอกชุมชนมีควำมสำคัญมำกขึน้
เรื่อยๆ เพรำะสำมำรถช่วยเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรทำงำนของชุมชนและทำให้เกิดพลังของกลุ่ม มำกขึน้ ใน
กำรปฏิบตั ิงำนเนื่องจำกสมำชิกทุกคนได้มกี ำรพึง่ พำอำศัยกัน แลกเปลีย่ นทำงสังคม และได้รบั ผลประโยชน์
ตอบแทนร่วมกัน จึงทำให้ชุมชนเกิดควำมเข้มแข็ง ส่งผลทำให้ชุมชนและสมำชิกในชุมชนสำมำรถดำเนินชีวติ
ทีด่ ขี น้ึ มีควำมเป็ นอยู่ทด่ี ี จนนำไปสูก่ ำรพึง่ พำตนเองได้
กำรศึกษำครัง้ นี้ตอ้ งกำรศึกษำเกีย่ วกับลักษณะของเครือข่ำยและบทบำทของเครือข่ำยกับกำรพัฒนำ
ไปสูก่ ำรเป็ นชุมชนพึง่ ตนเองของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ โดยใช้กลุ่มเกษตรอิ นทรียท์ ป่ี ระสบควำมสำเร็จสำมำรถ
เป็ นชุมชนพึง่ ตนเองได้เป็ นกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรแก้ไขปั ญหำควำมยำกจนและ
เพิม่ หลักประกันในกำรประกอบอำชีพที่มนคงทั
ั่
ง้ ในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม สุขภำพ และสิง่ แวดล้อมมำกขึ้น
เสริมสร้ำงคุณภำพชีวติ ทีด่ ขี องเกษตรกรในระดับชุมชน และเป็ นข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำชุมชน
อื่นๆ ให้เป็ นชุมชนพึง่ ตนเองต่อไป

1

มูลนิธเิ กษตรกรรมยังยื
่ น (ประเทศไทย), มุมมองการแก้ไขปัญหาเกษตรกรทัง้ ระบบ. (นนทบุร:ี มูลนิธิ
เกษตรกรรมยังยื
่ น, 2557).
2
สำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข, รายงานสถานการณ์ และผลต่อสุขภาพจากการ
สารเคมีป้องกันศัตรู ปี 2556. (นนทบุร:ี กระทรวงสำธำรณสุข, 2556)
3
สำนักงำนพัฒนำชุมชน. แนวคิ ดชุมชนพึ่งตนเอง. กระทรวงมหำดไทย. (กรุงเทพมหำนคร: สำนักงำนพัฒนำ
ชุมชน2554)
4
กมลวรรณ วรรณธนัง, ทุนทางสังคมกับการจัดความรู้ส่ชู ุมชนพึ่งตนเอง. วิทยำนิพนธ์รฐั ประศำสนศำสตร์ ดุษฏี
บัณฑิต (นโยบำยสำธำรณะ) สำขำนโยบำย สำธำรณะ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์, กรุงเทพมหำนคร, 2553.
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วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพื่อศึกษำลักษณะและบทบำทของเครือข่ำยกับกำรเป็ นชุมชนพึง่ ตนเอง
2. เพื่อสังเครำะห์แนวทำงกำรสร้ำงเครือข่ำยกับกำรเป็ นชุมชนพึง่ ตนเอง

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
กำรศึกษำครัง้ นี้เป็ นกำรศึกษำแนวทำงกำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อกำรเป็ นชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ เป็ นกำรศึกษำเชิงคุณภำพ โดยได้คดั เลือกกลุ่มเกษตรอินทรียบ์ ำ้ นดอนศำลเจ้ำ ต.บ่อสุพรรณ
อ.สองพีน่ ้อง จ.สุพรรณบุรี ซึง่ เป็ นกลุ่มทีป่ ระสบควำมสำเร็จในกำรพัฒนำเป็ นชุมชนพึง่ ตนเองเป็ นกรณีศกึ ษำ
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ ทีด่ ำเนินกำรด้วยวิธกี ำรสนทนำกลุ่ม (Focus groups Discussion) กับ
เกษตรกรในกลุ่มเกษตรอินทรียจ์ ำนวน 5 คน ซึง่ ได้แก่ เกษตรกรทีป่ ลูกข้ำวอินทรีย์ เกษตรกรทีท่ ำไร่นำสวน
ผสมแบบอินทรีย์ เกษตรกรทีป่ ลูกผักอินทรีย์ เกษตรกรกลุ่มทีเ่ ลีย้ งสัตว์อนิ ทรีย์ และเกษตรกรกลุ่มอินทรียท์ ท่ี ำ
ประมง นอกจำกนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธกี ำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับแกนนำกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์จำนวน 5 คน ได้แก่ ประธำนกลุ่ม รองประธำนกลุ่ม และหัวหน้ ำกลุ่มย่อยของกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ ได้แก่ หัวหน้ำกลุ่มปลูกข้ำวอินทรีย์และทำไร่นำสวนผสมแบบอินทรีย์ หัวหน้ำกลุ่มปลูกผักอินทรีย์
หัวหน้ ำกลุ่มเลี้ย งสัตว์อินทรีย์และประมงอินทรีย์ กลุ่มผู้นำชุมชนจำนวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่ บ้ำน
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บำ้ น และตัวแทนสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล และตัวแทนหน่วยงำนภำยนอกทีม่ บี ทบำทต่อ
กำรพัฒนำกลุ่มเกษตรอินทรีย์จำนวน 3 คน ได้แก่ ตัวแทนจำก ธกส. ตัวแทนองค์กรบริหำรส่วนตำบล และ
โรงพยำบำล (เจ้ำหน้ำทีส่ ำธำรณสุข) และในกำรลงพืน้ ทีไ่ ด้เก็บรวบรวมข้อมูลเพิม่ เติมด้วยวิธกี ำรสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม (Un-Participated Observing) โดยผู้วิจ ัยร่วมด้วย ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจำกภำคสนำมถู ก
วิเครำะห์ดว้ ยเทคนิคกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหำ (Content Analysis) ในประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1)
ลักษณะและบทบำทของเครือข่ำยเพื่อกำรเป็ นชุมชนพึง่ ตนเอง 2) ผลสังเครำะห์แนวทำงกำรพัฒนำเครือข่ำย
เพื่อกำรเป็ นชุมชนพึง่ ตนเอง

ผลการวิ จยั
กำรพัฒนำกำรดำเนินงำนกลุ่มเกษตรอินทรียบ์ ำ้ นดอนศำลเจ้ำ จึงให้เห็นกำรบริหำรกำรดำเนินงำน
ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ทีย่ ดึ เอำทุนเดิมของชุมชนในเรื่องเกีย่ วกับกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม ซึง่
เป็ นทุนพืน้ ฐำนทีส่ ำคัญเพรำะเนื่องจำกพืน้ ทีข่ องบ้ำนดอนศำลเจ้ำมีลั กษณะเป็ นทีร่ ำบลุ่ม ชลประทำนเข้ำถึง
พืน้ ทีเ่ หมำะสำหรับกำรทำเกษตรกรรม ทำนำ ไร่ออ้ ย ข้ำวโพด ปลูกพืชผักสวนครัว และเลีย้ งสัตว์ และควำม
อุดมสมบูรณ์ทำงด้ำนทรัพยำกรในชุมชน และสิง่ ทีเ่ ป็ นทุนเดิมทีส่ ำคัญของบ้ำนดอนศำลเจ้ำคือ ทุนทำงสังคม
เนื่องจำกตัง้ แต่กำรจัดชุมชนของหมู่บำ้ นดอนศำลเจ้ำมีลกั ษณะควำมสัมพันธ์ในเครือข่ำยพีน่ ้อง ควำมสำมัคคี
กำรช่วยเหลือพึง่ พำอำศัยซึง่ กันและกัน จึงเปรียบเสมือนเป็ นอัตลักษณ์ของกลุ่มทีผ่ ลักดันให้เกิดกำรรวมกลุ่ม
โดยเฉพำะ “ศูนย์การเรียนรูเ้ กษตรอิ นทรียต์ ามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียง” เพื่อเป็ นสถำนทีท่ ท่ี ำให้เกิด
กำรดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็ นสะพำนเชื่อมให้สมำชิกมำรวกลุ่มและจัดตัง้ กลุ่มกลุ่ม เพื่อพัฒนำไปสู่กำรสร้ำง
ระบบกำรบริหำรของกลุ่ม กำรสร้ำงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจำกภำยในครอบครัวมำสูร่ ะดับกลุ่มมำกขึน้
เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรมีสว่ นร่วมและกำรช่วยเหลือซึง่ กันและกันในกำรพัฒนำแนวทำงกำรทำเกษตรอินทรียท์ ่ี
จะสมำรถพึง่ พำตนเองทัง้ ตนเองและชุมชนได้ และลดกำรพึ่งพำปั จจัยภำยนอก และสำมำรถขยำยเป็ นกลุ่ม
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เครือข่ำยเกษตรอินทรีย์ท่รี วมตัวกันเพื่อกำรพัฒนำระบบกำรผลิตที่พ่งึ พำตนเองไปสู่กำรพัฒนำเป็ นระบบ
ตลำด เนื่องจำกผลผลิตในเรื่องของพืชผัก ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ บำงส่วนเพียงพอที่จะนำมำจำหน่ ำยและสร้ำง
รำยได้มำกขึน้ และให้เกษตรกรในกลุ่มวิสำหกิจชุมชนร่วมกันผลิต รวบรวม แปรรูป และจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์ เช่น ข้ำว ผัก ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ เป็ นต้น และสร้ำงตลำดที่เป็ นธรรมโดยเกษตรกรผู้ผลิตไปสู่
เกษตรและผูบ้ ริโภค เพื่อพัฒนำชุมชนให้มศี กั ยภำพในกำรเป็ น “ชุมชนพึง่ ตนเอง” เพื่อลดปั ญหำควำมยำกจน
หนี้สนิ และสร้ำงอำชีพของสมำชิกในชุมชนให้มรี ำยได้อย่ำงต่อเนื่อง และลดควำมเสีย่ งทำงด้ำนสุขภำพ
จำกกำรศึกษำกำรดำเนินงำนของกลุ่มเกษตรอินทรียบ์ ำ้ นดอนศำลเจ้ำ พบว่ำ “เครือข่ำยของกลุ่ม” มี
บทบำทในกระบวนกำรดำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ซึง่ เป็ นจุดแข็งของกลุ่มเกษตรอินทรียใ์ น
เรื่องกำรขยำยและกำรเชื่อมโยงเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดี และควำมร่วมมือทัง้ เครือข่ำยภำยในและภำยนอก
ชุมชน มีลกั ษณะดังรูปต่อไปนี้
ภาพประกอบที่ 1 เครือข่ำยของกลุ่มเกษตรอินทรียบ์ ำ้ นดอนศำลเจ้ำ
เครือข่ายระหว่างกลุ่มในชุมชน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์กลุ่มทำพริกแกง กลุ่มเลี้ยงโคขุน กลุ่มกระเจี๊ยบ
กลุ่มข้ำวโพดอ่อน และกลุ่มดนตรีหรรษำ
เครือข่ายภายใน

เครือข่ายภายนอก

เครือข่ายระหว่างกลุ่มในชุมชน
เครือข่ายบุคคลภายในกลุ่ม

เครือข่ายด้านผลผลิ ต เครือข่ายด้านวิ ชาการ
เครือข่ายด้านการตลาด

เครือข่ายบุคคลภายในกลุ่ม ได้แก่ แกนนำ และสมำชิกในกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้ำวอินทรีย์ กลุ่มผักอินทรีย์
กลุ่มปศุสตั ว์อนิ ทรีย์ กลุ่มประมงอินทรีย์ และกลุ่มแปรรูป
จำกภำพลักษณะและแนวทำงกำรใช้ประโยชน์จำกเครือข่ำยของกลุ่มเกษตรอินทรียบ์ ำ้ นดอนศำลเจ้ำ
ทีส่ ำคัญ มี 2 ลักษณะ ได้แก่ “เครือข่ายภายในชุมชน ” ซึง่ ประกอบด้วย เครือข่ำยบุคคลภำยในกลุ่ม ได้แก่
แกนนำ และสมำชิกในแต่ละกลุ่มย่อยของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ กลุ่มข้ำวเกษตรอินทรีย์ กลุ่มผักอินทรีย์
กลุ่มปศุสตั ว์อนิ ทรีย์ กลุ่มประมงอินทรีย์ และกลุ่มแปรรูป และ เครือข่ำยระหว่ำงกลุ่มในชุมชน เช่น กลุ่มออม
ทรัพย์ กลุ่มทำพริกแกง กลุ่มเลีย้ งโคขุน กลุ่มกระเจี๊ยบ กลุ่มข้ำวโพดอ่อน และกลุ่มดนตรี ซึง่ เป็ นกลุ่มทีม่ กี ำร
ดำเนินงำนอยู่ภำยในชุมชนเดียวกัน เป็ นเครือข่ำยในกำรแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน กำรช่วยเหลือพึง่ พำ
ซึง่ กันและกัน และกำรพัฒนำกำรดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ลักษณะเครือข่ำยทีส่ อง ได้แก่ “เครือข่ายภายนอก
ชุมชน” ประกอบด้วย เครือข่ำยด้ำนผลผลิต เครือข่ำยด้ำนวิชำกำร เครือข่ำยกำรตลำด เป็ นเครือข่ำยทีเ่ ข้ำมำ
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ส่ง เสริม ในเรื่อ งองค์ค วำมรู้แ ละนวัต กรรม กำรจ ำหน่ ำ ย/กำรตลำด กำรบริห ำรงำนทัว่ ไป และกำรเงิน
แนวทำงกำรใช้ประโยชน์ของกลุ่มเกษตรอินทรียเ์ น้นกำรขยำยระดับเครือข่ำยทัง้ ภำยในและภำยนอกให้ขยำย
ใหญ่ขน้ึ และเครือข่ำยของกลุ่มเป็ นไกกลทีส่ ำคัญในกำรช่วยเหลือและประสำนผลประโยชน์เกือ้ กูลซึง่ กันและ
กันของกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็ นแกนนำ สมำชิก เครือข่ำยภำยในและภำยนอกต่ำงๆ เปรียบเสมือนเป็ นกำรสร้ ำง
กระบวนกำรแลกเปลีย่ นเรียนรู้ แหล่งควำมรู้ ข่ำวสำร และเป็ นกำรสร้ำงพืน้ ทีก่ ำรทำงำนร่วมกันของเครือข่ำย
ทัง้ ภำยในและภำยนอกจนทำให้เกิดกำรเสริมสร้ำงพลังและประสิทธิภำพในกำรดำเนินกำรทำงำนของกลุ่มใน
ด้ำนกำรผลิต กำรจำหน่ำย/กำรตลำด กำรบริหำรงำนทัวไป
่ และกำรเงิน
“.....ตอนนี้ เรากาลังพัฒนาในการสร้างเครือข่ายภายนอกชุมชน
ทัง้ ในระดับชุมชน ระดับตาบล และระดับจังหวัด เพื่อให้ เกิ ดพัฒนาเรื่อง
เครือข่ายให้ กว้างยิ่ งขึ้นเพื่อสร้างและขยายระบบการผลิ ต การจาหน่ าย
การตลาดไปยังพืน้ ที่ต่างๆ”
(แกนนาและสมาชิ กกลุ่มเกษตรอิ นทรีย)์
“.....แรกๆ ก็มี ธกส. เข้ า มาเป็ นหน่ ว ยงานแรกที่ เข้ า มาพัฒ นา
ระบบการผลิ ต การจัดแปลงพืน้ ที่ และต่อมาก็มีหน่ วยงานมูลนิ ธิเพื่อนพึ่งฯ
(ภา) เข้า มาช่ ว ยในเรื่อ งของตลาดและจัด การผลผลิ ต และภายหลัง ก็มี
ม. เกษตรศาสตร์เข้ามาเรียนรูแ้ ละส่งเสริมความรูด้ ้านเกษตรอิ นทรียด์ ้วย”
(แกนนาและสมาชิ กกลุ่มเกษตรอิ นทรีย)์
เครือข่ำยของกลุ่มได้เข้ำมำมีบทบำทในกำรกระบวนกำรดำเนินงำนของกลุ่มทัง้ 4 ขัน้ ตอนได้แก่ กำร
วำงแผน (Plan) กำรลงมือปฏิบตั ิ (Do) กำรตรวจสอบ (Check) และกำรแก้ไขและปรับปรุง (Act) จะเห็นได้
จำกกำรดำเนินงำนของกลุ่มเกษตรอินทรียเ์ ป็ นประสำนกำรทำงำนร่วมกันของเครือข่ำยทีเ่ ข้ำมำมีบทบำททุก
ขัน้ จึงทำให้กำรดำเนินงำนมีประสิทธิภำพ เพรำะเครือข่ำยของกลุ่มเป็ นองค์ประกอบทีส่ ำคัญและมีกำรสร้ำง
พลังของกลุ่มค่อนข้ำงมำกในกำรเป็ นปั จจัยหลักต่อกระบวนกำรดำเนิ นงำนทัง้ 4 ขัน้ ตอน คือ กำรวำงแผน
กำรลงมือปฏิบตั ิงำน กำรตรวจสอบ และกำรปรับปรุงและแก้ไข เพรำะบทบำทกำรสร้ำงและขยำยเครือข่ำย
เป็ นกลไกทีส่ ำคัญ เพื่อให้เกิดควำมเข้มแข็งของกลุ่มมำกขึน้ และประสำนผลประโยชน์เกือ้ กูลซึง่ กันและกันของ
กลุ่ ม ไม่ ว่ ำ จะเป็ น แกนน ำ สมำชิก เครือ ข่ำ ยภำยในและภำยนอกต่ ำ งๆ ซึ่ง มีผ ลท ำให้แ บ่ ง ปั นให้เ กิด กำร
แลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบกำรณ์ องค์ควำมรูแ้ ละควำมคิดระหว่ำงกันในขัน้ ตอนวำงแผน และกำรปฏิบตั ลิ งมือ
ของกลุ่มจึง ทำให้กำรท ำงำนของกลุ่มได้อย่ำงมีประสิทธิภ ำพ ทัง้ ในเรื่องกำรสนับสนุ นองค์ควำมรู้และ
นวัตกรรมกำรผลิต กำรจำหน่ำย/กำรตลำด กำรบริหำรงำนทัวไป
่ และกำรเงิน

สรุปและอภิ ปรายผลการวิ จยั
ผลกำรสังเครำะห์จำกกำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำเครือข่ำยเพือ่ กำรพัฒนำชุมชนพึง่ ตนเอง โดมีกำร
รวบรวมและสังเครำะห์ขอ้ มูลข้อมูลจำกพืน้ ทีจ่ ริงเกีย่ วกับลักษณะและบทบำทของเครือข่ำยของกลุ่มกับกำร
พัฒนำเป็ นชุมชนพึง่ ตนเอง ทำให้พบองค์ประกอบหลักทีส่ ำคัญทำให้ชมุ ชนประสบควำมสำเร็จในกำรพัฒนำ
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ไปสูก่ ำรเป็ นชุมชนพึง่ ตนเองได้ ในมิตเิ ศรษฐกิจ สังคม สุขภำพ และสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ กำรศึกษำครัง้ นี้จะเป็ น
ประโยชน์ในเชิงนโยบำยเกีย่ วกับกำพัฒนำชุมชนอื่นๆ ทีเ่ ป็ นกรอบแนวทำงกำรส่งเสริมและขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเครือข่ำยของกลุ่มในกำรพัฒนำกำรดำเนินงำนของกลุม่ ไปสูก่ ำรเป็ นชุมชนพึง่ ตนเองตนเองได้ในระดับ
ชุมชนต่อไป ซึง่ มีขอ้ เรียนรูท้ ไ่ี ด้จำกกำรศึกษำ ดังนี้
ข้อเรียนรู้ที่ 1 การผนึ กกาลังของเครือข่าย: เครือข่ำยแต่ละกลุ่มจะต้องมีกำรผนึกกำลังทำงำน
ร่วมกันของแต่ละเครือข่ำยทัง้ ในระดับชุมชนด้วยกันและเครือข่ำยหน่ วยงำนภำยนอก ทีเ่ ข้ำมำสนับสนุ นกำร
ทำให้ระบบกำรดำเนินกิจกรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และให้เกิดกำรช่วยเหลือกันเกือ้ กูลทัง้ ภำยในกลุ่มและ
ภำยนอกกลุ่ม กำรสร้ำงและสนับสนุนในเครือข่ำยของชุมชนและเครือข่ำยภำยนอกชุมชนบนพืน้ ฐำนกิจกรรม
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรจัดประชุม ซึ่งได้แก่ เครือข่ำยกลุ่มผลิต เครือข่ำยกลุ่มวิชำกำร และเครือข่ำย
วิชำกำร เพื่อพึง่ พำช่วยเหลือในด้ำนพัฒนำระบบ องค์ควำมรู้ กำรผลิต กำรตลำด และนวัตกรรมต่ำงๆ ก่อเกิด
ควำมเชื่อมโยงและกำรขยำยระดับกลุ่มเครือข่ำยให้ใหญ่ขน้ึ เรื่อยๆ เพื่อให้สำมำรถขยำยกิจกรรมทำงเกษตร
อินทรียข์ องกลุ่มและชุมชนให้กว้ำงขึน้ และก่อให้เกิดพลังของกลุ่ม (Power of groups) ในกำรดำเนินงำนและ
ส่งผลให้เกิดควำมเข้มแข็งของกลุ่มมำกยิง่ ขึน้
ข้อเรียนรูท้ ี่ 2 การเปิ ดเวทีและพืน้ ที่แลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ ึ่งกันและกันของกลุ่มเครือข่ายภายใน
และภายนอก: กลุ่มเกษตรอินทรียบ์ ำ้ นดอนศำลเจ้ำมีพน้ื ที่และเวทีทท่ี ำให้เกิดกำรใช้ทุนทำงสังคมของกลุ่ม
ซึง่ ได้แก่ เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูช้ ำวบ้ำน กำรจัดประชุมภำยในชุมชนและภำยนอกชุมชน เวทีประชุมหมู่บำ้ น
เพื่อเป็ นพืน้ ทีแ่ ละเวทีทส่ี ำคัญทำให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรประชุมหำรือของสมำชิกทัง้ ภำยในและภำยนอก
เพื่อให้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แก้ไขปั ญหำและควำมต้องกำรกำรดำเนินงำนให้ทุกฝ่ ำยเกิดควำม
เข้ำใจ และเป็ นกำรสื่อสำรเชื่อมควำมสัมพันธ์ในระดับ บุคคลระหว่ำงแกนนำและสมำชิก และระดับกลุ่มทัง้
ภำยในและภำยนอก จำกจุ ด นี้ เ ป็ น เวทีแ ละพื้น ที่ท่ีก่ อ ให้ เ กิด กำรร่ ว มกัน คิด ร่ ว มกั น ท ำ มีก ำรประชุ ม
ปรึกษำหำรือเกีย่ วกับกำรดำเนินกิจกรรมของกลุ่มโดยแกนนำและสมำชิกเป็ นกำรพูดคุยเพือ่ หำทำงออกในกำร
ทำเกษตรอินทรียร์ ่วมกัน
ข้อเรียนรูท้ ี่ 3 การสะสมและเพิ่ มขึน้ ของเครือข่าย: จำกกำรพัฒนำกำรดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม
เกษตรอินทรียบ์ ำ้ นดอนศำลเจ้ำจนทำให้เห็นผลสำเร็จ ชีใ้ ห้เห็นถึงควำมเป็ นชุมชนพึง่ ตนเองและกำรนำทุนทำง
สังคมมำใช้ในกำรจัดกำรดำเนินงำนของกลุ่ม แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มเกษตรอินทรียก์ ็ได้มกี ำรสร้ำงและขยำย
กลุ่มเครือข่ำยและเชื่อมโยงกำรทำงำนให้ใหญ่ขน้ึ ทัง้ ภำยในและภำยนอกชุมชน โดยมีแนวทำงกำรสะสมและ
เพิม่ พูนทุนทำงสังคมของกลุ่มทีส่ ำคัญ คือ หนึ่ ง กำรขยำยและเชื่อมโยงกำรทำงำนทัง้ ภำยในและภำยนอก
กลุ่ม เป็ นสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีและควำมร่วมมือไว้เนื้อเชื่อใจให้แน่ นแฟ้ น อย่ำงต่อเนื่องของเครือข่ำยทัง้
ภำยในและภำยนอก ส่งเสริมให้เกิดโอกำสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลประโยชน์ระหว่ำงกัน เกิดกำรสื่อสำร
ระหว่ำงสมำชิก กลุ่ม เครือข่ำยภำยในและเครือข่ำยภำยนอก ซึง่ เป็ นสิง่ ทีจ่ ะช่วยรักษำสัมพันธภำพระหว่ำงกัน
และก่อให้เกิดกำรประสำนพลังในกลุ่มของกำรดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอง กำรสร้ำงกำรมีสว่ นร่วม
ของคนในชุมชน กำรสร้ำงกำรมีสว่ นร่วมของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เพรำะศูนย์กำรเรียนรูข้ องกลุ่มเกษตรอินทรีย์
บ้ำนดอนศำลเจ้ำเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดจำกกำรระดมควำมคิด กำรตัดสินใจ และมีกำรตกลงร่วมใจในกำรจัดตัง้ ศูนย์กำร
เรียนรูใ้ ห้เป็ นพืน้ ทีใ่ นกำรดำเนินกิจกรรมกลุ่ม ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนกำรวำงแผนไปสูก่ ำรแก้ไขและปรับปรุงร่วมกัน
ข้อเรียนรูท้ ี่ 4 การเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรูข้ องเครือข่าย: จำกข้อเรียนรูใ้ นกำรเสริม
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกลุ่ม มีกระบวนกำรพัฒนำควำมสำมำรถและศักยภำพของสมำชิกกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ โดยใช้ศนู ย์กำรเรียนรูใ้ ห้เป็ นประโยชน์ในกำรดำเนินกิจกรรมโดยเน้นกำรมีสว่ นร่วมของสมำชิกในกำร
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แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่ำงกันจึงทำให้เกิดกำรพัฒนำในเรื่องทักษะ ควำมรู้ อำชีพ นวัตกรรมทำงด้ำนเกษตร
อินทรีย์ และถ่ำยทอดองค์ควำมรูต้ ่ำงๆ ให้กบั สมำชิกเพื่อพัฒนำต่อยอดกำรดำเนินงำนของกลุ่มต่อไปได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ แนวทำงของกำรเสริมควำมเข้มแข็งของกลุ่มของกลุ่มทีส่ ำคัญ คือ
หนึ่ ง กำรเสริม สร้ำ งองค์ค วำมรู้ใ ห้สมำชิก ในกลุ่ ม กำรเสริม สร้ำ งและถ่ ำ ยทอดองค์ค วำมรู้ข อง
เครือข่ำยแต่ละกลุ่มเพื่อให้เกิดกำรแบ่งปั นและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ควำมรูแ้ ก่สมำชิก และมีกำร
ฝึกฝนทักษะในพัฒนำอำชีพ กำรสร้ำงกำรเรียนรูท้ เ่ี กิดจำกกำรดำเนินงำนจริงเป็ นเรื่องของกำรจัดตัง้ ศูนย์กำร
เรียนรูท้ ส่ี มำชิกทุกคนได้ช่วยเหลือและกัน ไม่ว่ำจะเป็ นกำรดำเนินกิจกรรมกลุ่ม กำรทำกำรเกษตรอินทรีย์ กำร
ทำผลิตภัณฑ์ชวี ภำพ ปุ๋ ยคอกมูลไก่ ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยเบญจคุณ และกำรปรับปรุงดินด้วยวิธตี ำมธรรมชำติ กำรจัด
แปลงเกษตรอินทรีย์ เป็ นต้น เมื่อกลุ่มเกษตรอินทรียป์ ระสบควำมสำเร็จจึงทำให้เกิดกำรศึกษำดูงำนทัง้ ภำยใน
และภำยนอกมำกขึ้น และสร้ำงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงสมำชิกและกลุ่มภำยนอกที่มำศึกษำเรียนรู้
ร่วมกัน และมีกำรถ่ำยทอดกำรดำเนินงำนให้กบั บุคคลและหน่ วยภำยนอกแต่ในขณะเดียวกันก็ได้รบั ควำมรู้
กลับมำเช่นกัน สอง กำรกำรถ่ำยทอดและปลูกฝั ง องค์ควำมรู้ให้กบั คนรุ่นใหม่ทงั ้ ภำยในและภำยนอกชุมชน
กำรพัฒนำกลุ่มเกษตรอินทรียจ์ นสำมำรถเป็ นศูนย์กำรเรียนรูเ้ กษตรอินทรียใ์ นชุมชน นอกจำกช่วยในกำรสร้ำง
กำรเรียนรูใ้ ห้กบั สมำชิกทีเ่ ข้ำมำมีบทบำทในกำรดำเนินงำนทัง้ ในระดับบุคคลและกลุ่มแล้ว ยังสร้ำงให้เกิดผูน้ ำ
และสมำชิกใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ ในกลุ่ม กำรสร้ำงสมำชิกรุ่นใหม่ทำงกลุ่มมีกำรส่งเสริมเยำวชนในชุมชน หรือเรียกว่ำ
ยุวชนเกษตรอินทรีย์ ด้วยกำรปลูกฝั งให้เยำวชนรุ่นใหม่ได้เข้ำมำเรียนรูก้ ำรทำงำนของกลุ่มเพื่อสืบทอดและ
สำนต่อในลักษณะจำกรุ่นสูร่ ุ่นทีเ่ ข้ำมำเป็ นผูน้ ำ หรือสมำชิกทีเ่ ข้ำมำร่วมทำงำนในกลุ่มมำกขึน้

ข้อเสนอแนะในการวิ จยั
กำรศึกษำนี้ ได้สงั เครำะห์ขอ้ มูลจำกภำคสนำมทีม่ กี ำรวิเครำะห์เชิงลึกจำกกรณีศกึ ษำในบริบทชุมชน
ไทย และได้พบองค์ประกอบทีส่ ำคัญ และปั จจัยควำมสำเร็จทีม่ คี วำมสำคัญในกำรพัฒนำเป็ นชุมชนพึง่ ตนเอง
ที่เป็ นประโยชน์ แก่ชุมชนอื่นๆ รวมถึงข้อเสนอแนะที่สำคัญต่ อกำรกำหนดกรอบกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ชุมชนพึ่งตนเองในระดับกลุ่มและชุมชนต่อไป ได้แก่ ชุมชนต้องให้ควำมสำคัญในกำรพัฒนำทุนชุมชนเป็ น
สำคัญ ซึ่ง ได้แ ก่ ทุ น ทำงสัง คม (เครือ ข่ำ ย) ทุ น มนุ ษ ย์ (บุ ค คล) และทุ น สถำบัน (หน่ ว ยงำนภำยในและ
ภำยนอก) เพรำะลัก ษณะของแต่ ละชุ ม ชนมีจุ ด เด่ น ของทุ น ชุ ม ชนที่แ ตกต่ ำ งกัน ไป เพื่อ ที่ท ำให้จ ะท ำให้
เครือ ข่ ำ ยของชมชุ น บุ ค คล และหน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ ได้ผ นึ ก ก ำลัง กัน ท ำให้เ กิด กำรด ำเนิ น งำนของกลุ่ ม มี
ประสิทธิภำพในด้ำนพัฒนำระบบกำรผลิต กำรจำหน่ำยหรือกำรตลำด กำรบริหำรงำนทัวไป
่ และกำรเงิน เพื่อ
เสริมสร้ำงกระบวนกำรทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมเข้มแข็งของกลุ่มมำกขึน้ ส่งเสริมให้เกิดกำร
สร้ำงพืน้ ทีแ่ ละเวทีของชุมชน ได้แก่ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชำวบ้ำน เวทีประชุมหมู่บ้ ำน และศูนย์กำรเรียนรู้
เพื่อเป็ นศูนย์กลำงในกำรทำกิจกรรมและเป็ นพืน้ ทีท่ ำให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น พบปะ
พูดคุย ระดมควำมคิดเห็น เพื่อกระตุน้ ให้เกิดแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนอย่ำงสม่ำเสมอ
และเน้นกำรสร้ำงผูน้ ำและสมำชิกในกำรสืบทอดและขับเคลื่อนกลุ่มร่วมกันเป็ นลักษณะกำรสร้ำงเครือข่ำยที่
เข้มแข็งระหว่ำงบุคคล ระหว่ำงกลุ่ ม ระหว่ำงชุมชน และปลูกฝั งกำรเกษตรอินทรีย์ของเยำวชนเพื่อที่ใ ห้
สำมำรถประกอบอำชีพได้ และสืบทอดกำรดำเนินงำนของกลุ่มต่อไป
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